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INTRODUCÇAO

A HISTORIA COMPLETA DAS INaUlSlÇOES,

O NASCIMENTO das heiesias ,, cujos resultados, não poucas vezes fu-

nestos á tranquillidade pública^ servirão de pretexto á créaçào dos

tribunaes da Inquisição nos differentes estados da Europa , toca por

assim dizer no berço do Chilstianismo. Ainda vivião alguns dos

Apóstolos, que tinhâo gozado da vista, da conversação e confiança

deChristo, quando já opiniões riditulas , absurdas ou perigosas,

começavão a dividii irimeiros fiéis. S. João , Sant'Iaí S.

Paulo e alguns ouiros seus contemporâneos se oppuzerâo com firme-

za a taes opiniões ; mas para reconduzir ao caminho da verdade os

homens extraviados, não empregarão outros meios senão a forçada
eloquência , a autoridade dos seus escritos , dos seus talentos, da
sua idade, e finalmente a voz da razão, apoiada não só na revela-

ção, mas também nas instrucçôes, que adquiríiâo em quanto viverão

€om o Supremo Legislador.

Se nos admirámos da antiguidade das heresias
•,
he porque não

reflectimos no modo porque se conduz o espirito humano á respeito

de tudo o que he novo. Este he sempre o mesmo em todos os tem-

pos : basta que uma opinião seja nova, para que o homem se lhe

afieiçoe com uma espécie de ,idolatria; e quanto maior he o ardor

com que a abraça , tanto mais lhe persuade o amor próprio que el-

le a tem perfeitamente coraprehendido em todos os seus sentidos e

relações, e que prevê todas as suas consequências. Desde~ esse mo-
mento juíga-se habilitado para discutir sobre uma matéria que elle

accolheo talvez sem exame , o se persuade que a pôde submelter ás

regras que lhe suggerem as suas preoccupaçÕes, e explica-la se^fundo

o espirito que parece mais accommodado, seja á idea que elle se for-

ma de semelhante matéria , seja ao systeraa que elle imaginou ,
gui-
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ado pela analyse comparada com objectos analog^ôs , ou em fim ao
sentimento do seu interesse pessoal , e ás vantagens que a sua ambi-
çâa, cubica ou outras quaesquer paixões esperâo colher. Se os homens
ião poucas vezes se conformào sobre a natureza dos factos aconteci-i

dos, por as5Ím dizer , debaixo dos seus olhos, quanto maior razão não
ha para que elles se enganem quando pretendem explicar mysterios,

em favor dos quaes se lhes pede uma crença inteiramente cega e pas-

siva! Klles protestarão a sinceridade da sua fe' , mas como o seu or-

gulho os induzirá a estabelecer aos olhos dos outros os motivos da
sua crença , ficâo sujeitos a ser conlradictos. Em vez de refutar a
contradicção , disputarão contra ella: da disputa nascerá a obstina-

ção; da obstinação , a cegueira; e da cegueira , a heresia: ha de
combate-la a intolerância , defende-la o fanatismoj e se este multi-

j)lica as victimas do erro , aquella não recorrerá senão a juizes bár-
baros para decidirem da sorte destas victimas.

Os primeiros padres da Igreja nunca propuzerâo medida alguma
de rigor contra os hereges ; nunca chamarão o poder temporal a
SGCcorro da fé: o maior castigo que derâo aos hereges foi convidar
os fieis a. que os não frequentassem. S. Paulo aconselhava que não
comessem com elles, e S. João que os não saudassem. Santo Igna-
cio ordena aos Philadelfios , que não usem contra elles de violência,

íiem os persigão:. taes meiog, diz elle, são reprehensiveis , e só pró-
prios dos Gentios.

'iertuliano julgou
,
que os magistrados não tinhão direito alo-nm

de condemnar os hereges á prisão, aos ferros, e muito menos á mor-
te : elle quer que o seu poder se limite a impor-lhes penas pecunia-

mens, parece propender para a severidade , he porque azedado tal-

vez pelos excessos que commettêrão os Donatistas , e aterrado dos
effeilos que podião produzir, cedeo a este principio de direito natu-
lal, que nos manda repellir a força com a força.

Constantino, transferindo a Byzancio a sede do império, tomou
debaixo da sua protecção a Religião Chrislã , e o seu exemplo foi

seguido pelos seus successores. Desde então tiverão os Chrislãos ma-
gistrados , tribunacs , e uma jurisprudência civil e criminal; mas,
por um abuso de princípios bem singular, pretenderão aquellcs Lribu-
naos, que os homens estivessem sujeitos á sua jurisdicção , tanlt. pe-
las leis divinas

, como pelas civis , e se persuadirão que podião co-
nhecer^das heresias, do mesmo modo queconhecião dos delidos, que
alacavão a sociedade.

Deste prinrieiro abuso se originou outro, que foi rntroduzir-se e
concurso de dois poderes no modo de proceder daquclles tribunaes.
Oé juizes secularcà obravão de per si quando a accusuçâo versava

TJSfM



tinícaraente sobre Jelictos cíveis ; mas quando esta tocava 'em opini-

ões religiosas , era de absoluta necessidade recorrer á intervenção da
Igreja

,
que em todos os tempos revindicou o direito de tomar co-

nhecitnenlo de taes matérias ; e uma vez que ella pronunciava o seu

juizo, competia ao juiz applicar a lei segundo a sua decisão.

Assim vemos que em certas circunstancias o poder soberano e

imperial, em cujo nome obravão os tribunaes só fazia um papel se-

cundário, e que então os imperadores não erão, por assim dizer, se-

não os delegados ou agentes de uma autoridade superior á sua.

Não he fácil de entender como Constantino e Theodosio cha-

mado o Grande , ambos tão zelosos dos seus direitos , deixarão de

sentir este golpe dado á sua autoridade , e consentirão que se im-
puzesíe um jugo que havia de ser pelo tempo adianta tão prejudi-

cial ao socego publico e ás prerogativas do throno. He comtudo
ao respeito destes mesmos imperadores par^ as pretenções da Igreja

que se deve a instituição dos concílios geraes, que não forâo na sua
origem senão uma grande commissao de jurados em matéria de he-

resia. Porem deste incoherente amalgama d^sdois poderes resultarão

inconvenientes tão perigosos para a innocencia dos indivíduos , como
para a mesma pureza dafe; pois acontecendo que alguns dos mesmos
successores de Constantino se deixassem dominar da heresia , os concí-

lios que convocavão não erão por conseguinte compostos senão de
homens fautores dos seus erros , cujas decisões tinhâo comtudo força
de lei para os tribunaes: assim as sentenças por elíes pronunciadas
atacavâo igualmente o homem sem culpa aos olhos da Religião, eo
corpo inteiro da Igreja na própria integridade do dogma. Desta
sorte o poder imperial não era mais que o instrumento de uma fac-

ção religiosa : começava a introduzir-se a duvida no espirito dos
povos ; enfraquecia-se a verdade por umas decisões , ,

que não termi-
navão as disputas ; seguia-se daqui a tibieza da fé ; e tudo o que
tende a desacreditar a autoridade soberana e a Religião dominante,
deve necessariamente accelerar a queda de uma e outra.

Se a inclinação aos sofismas e o furor de dogmatizar, que se apo-
derarão de todos os homens por vários séculos, forâo a causa prima-
ria de um numero infinito de heresias , também as devemos attribuir

a uma causa secundaria, mas igualmente poderosa, a rivalidade entre
Roma eByzancio. O corpo da Igreja Catholica em gerai tinha mos-
trado desde S. Pedro uma contínua tendência a considerar a Se' de
Roma como centro da fé,' porem os patriarcas de Constantinopla,
collocados ao pé do throno

,
julgavâo-se por isso autorizados a-se

fazerem respeitar como chefes desta mesma Igreja. Roma cpminha-
va a passos lentos mas constantes para o poder supremo; Coniíitanti-

Ropla trabalhava sem descanso por fazer legítima a sua autoridade *

I i

]



ií

daqui resultou uma coMisão contínua, infinitas sementes de heresias^.

e uma fonte inexgotavel de divisões; digo inexgotavel, porque a se-

paiação da Igreja Grega e da Latina he amda boje um monumento
desta grande e antiga rivalidade.

A influencia dcíta rivalidade sobre a frequência das heresias,

prova-se pela sua notável diminuição logo que cessou a n)esma riva-

lidade
,
porque lhe falleceo o seu imico objecto, que era obter a pre-

lecção do chefe supremo do império. Logo que os thronos do Orien-

te e Occidsate ficámo bem distinctos pela repartição que entre si fi-

zerão Arcádio e Honório, e logo que os bispos de Roma, imitando

os patriarcas de Constantinopla
,
puderão fazer obrar segundo o seu

interesse o poder imperial, desapparecêrâo os motivos da rivalidade,

extinguio-se o^ furor das disputas, faltou ás heresias o seu alimento,

e ate' ao XL século esteve a Igreja menos exposta a ser dilacerada.

Novas pretençôes comtudo , e novos interesses politicos vierão

pelo tempo adiante accender o fogo que existia mal apagado debai-

xo das cinzas. Vimos já que nos primeiros séculos da Igreja o co-

nhecimento das accusaçc*s , em matéria de heresia , era da compe-
tência dos concilios geraes

;
porem á medida que se foi consolidando

o poder da Sanla Se , os papas, ou pelas suas virtudes e talentos,

ou pela habilidade de se intrometterem na administração dos reinos,

acostumarão os povos a considera-los como juizes soberanos dos reis,

e a não respeitarem as vontades destes senão quando linhào asanc-

ção pontifícia; estenderão ás coisas inteiramente temporaes o direito

de excommunhão que tinhão recebido ])ara as que fossem puramentcr

espirituaes; e- usando desta arma ao sabor dos seus interesses
,

pai-

xj5es ou caprichos , conseguirão fazer voar o terror desde as margens

do Tibreate aos mais remotos limites da Europa, e ainda mesmo do
Tuundo : abusando da ignorância para se fazerem obedecer, e indu-

zirciíi os povos a crer que os depositários das chaves doS. Pedro ti-

nbão o direito de applicar ás nações os castigos que elles se atreviâo

a dar aos reis, ao mesmo tempo que as suas contestações com os so-

beranos erão o único motivo dos raios que fulminavão sobre os povos.

.E quando em fim julgarão ter adquirido bastante autoridade para dar

ou tirar as coroas , infundido bastante temor para ordenar o per-

júrio aos vassallos , e grangeado sufficienle poder para accender a
guerra entre os estados, tralárão logo de se annunciarem aos povos

como juizes supremos em maleria de ileligião, arrogando a si o co-

nhecimento immediato das.ppiniões erróneas de que sóos concilios ti-

nhão sido juizes ate enlâo.

Esta comtudo foi amais geralmente contestada de todas as suas

pretcnrõo?. y\ Igreja do Oriente
,
que nunca qniz reconhecer a au-

toridade pontifícia , uppoz-se.a isso constantemente. No Occiden-
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tc , as Igrejas de Africa registítão por níais de cem annos: Itália e

Hespanha não cederão senão liiuito depois : a França nunca se quiz

sujeitar. Devemos porêin advertir que esta grande opposição nascia

de achar-se a Igreja mais ou menos interessada neste negocio, por-

que querendo os papas estender esta sua suprema jurisdicção sobre

os bispos que se pudessem culpar de heréticos, estes esLavâo bem
alheios de conceder semelhante supremacia á cadeira daquelle que re-

putavâo seu igual nos primeiros séculos da Igreja. Por uma marcha

bem natural aconteceo que os bispos
,
quedesejavâo subtraiiir-seaeste

jugo, recorressem á protecção dos soberanos que reinavâo nos cli-

mas onde estavão as suas Igrejas. Estes soberanos já assustados pe-

lo grande augmento da autoridade romana, aproveitarão gostosos

a occasião de a deprimir. Daqui se originarão essas divisões entre

o império e o sacerdócio, que os povos por tantos séculos pagarão

com o seu sangue; daqui nasceo também a maior extensão dada ao

que constituía em si mesmo o crime de heresia, o qual na sua ori-

gem não dizia respeito senão ás opiniões religiosas que a Igreja

contradizia ou rejeitava ; porque as pretenções dos papas , vindo a
despertar a attençào geral, os seus adversários submelterão á critica

,

não só a moral e disciplina ecclesiastica , mas também o verdadeiro

ponto onde devia acabar a autoridade papal ; e quando a opinião,

assim dos bispos como das universidades, dos doutores ou de ou*
trás personagens não era a este respeito conforme ás vistas da corte

de Roma, não deixava de ser declarada herética por aquella corte.

Esta extensão dada á heresia foi quem pelo tempo adiante produzio
a Inquisição; e bastão estas poucas palavras para provar que quan«
do os papas creárão este íerrivel tribunal , e se declararão chefes su-
premos delle , também se declararão pelo facto juizes e partes no
maior numero das causas levadas a este tribunal.

Se examinarmos, desde o nascimento do Christianismo, a direc-

ção que o espirito de Roma procura dar á marcha das coisas, vere-
mos claramente que o seu voto formal he estabelecer , não somente
wma Religião dominante , mas ainda uma única Religião, em toda
a parte ao menos aonde chegar a sua autoridade , e talvez mesmo
lama só Religião universal, se lhe for possível submetter todos os po-
vos do mundo á influencia que tem insensivelmente adquirido sobre
os da Europa. O zelo dos missionários que debaixo do império dos
papas se adiantâo ate' aos mais remotos limites da Ásia, a impulsão
que deo o corte de Roma ao procedimento dos conquistadores do
Novo Mundo, aparte queella teve no modo cruel comqueelles tra-
tarão os habitantes dessas ate' então desconhecidas regiões , são pro-
vas sufficientes de que eáta dominação universal entrava no numero
dos seus mais ardentes desejos 5 e que para a conseguir confiava igual-
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mente na sua politica, no beneficio do tempo, nesta multiplicidade
proci-iosa de homens que sa-uião as suas bandeiras debaixo de tn-.-
tas libres diíferentes, e sobre tudo na sua infatigável constância n a

. cppôr-se ao progresso das luzes. Também ve.emo. n.,H e.ie va^to
projecto nao se pode executar senão fazendo da iniolernncia nuiori...
cipio fanJamental; veremos que esta intolerância se pronuncia cala
vez mais a proporção que se vai au^mentando o poder nonlificio •

ve-ia-hemos consagrada pelo sacerdócio, seoípre invariável „o u>odê
dar-se por orgao das vontades do Ceo, e por au1orida<le intermedia-
ria entre Dôus e os homens; vê-la-hemos auiorisadn pelo silencio d^spovos, a quem os raios temporaes eo temor das penas do ouiromundo retinhao em estúpido assombro ; veren.os em f) n iiue esta in-
tolerância arrastou os seus sequazes ed^ifensores a uu.a severidade cons-
tantemente progressiva, indifferente nos seus meios, adop.ando-os
todos sem re^tricçào esem exame, qnando Iheerào deal-um provei-
to, e justihcando-os sem difficddade rom o pretexto doluteresse do
t.eo. hm taes circunstancias he fácil de prever que não somente as
guerras serão um dos seus recursos ordinários, mas que IheserAo ne-
cessários tribunaes

,
juizes

, prisões, tormentos, supplicios públicos ;P que o tribunal terrivel, c.ija historia v£,mos traçar, não será mais
que uma consequência e resultado deste vasto plano de poder theo-
eratiço.

o t«mor que devia naturalmente inspirar a invasão dos Sarra-
cenos, cuja dominação ameaçou por longo tempo a Europa, foi mn
dos primeiros pretextos desta intolerância calholica. Os Moiros es-
tavao senhores da maior parte da líespanha

,
quando transbordarão

por assim dizer em França, e a conquistarão quasi toda capitaneados
por Abderama. A pompa asiática de que erao cercados, tão própria
para cativar os olhos da multidão; os costumes effeminados que tan-
to agradao aos homens amigos dodescanso edos prazeres; uma reli-
gião sempre certa de obter a approvação dos sentitios

, permittindo
a pluralidade das mulheres; e um grande numero de outras circuns-
tancias concorrião para dilatar e consolidar o poder dos Sarracenos.
J or certo que se o resultado tivesse correspondido ás esperanças que
elles podiao com razão conceber , teria sido isso uma das maiores
desgraças. Jazeríamos ainda curvados sob o jugo que deshonra a
^irica e uma grande parte da Ásia. Nossas serião aí-ora as lueoc-
cupaçoes maiiometanas; vegelariamos na inércia tão funesta ás ar-
tes, II industria, e ao mesmo valor ; teríamos emfimcahido no mais
vergonhoso cativeiro. -A insigne victoria que delles alcançou Carlos
Martello, ecujo feliz resultado foi arroja-los para sempre da França,
e aoalar o seu império além do. Pyrineos ; esta victoria que a n,aior
pane úoá historiadores não cxalturào senão respectivameule á glo-



rra militar , sem tratarem nunca do que constitue aos olhos do filo-

sofo a sua mais preciosa illustraçâo ; esta víctoria , torno a dizer,

foi o maior serviço que jamais fez ao mundo a desgraçada necessida-

de dos combates, e Carlos Marlello , sefoi um grande homem, nâo
he tanto por ter vencido e quasi aniquilado os Sarracenos em Poi-

tiers , «orno por ter feito á humanidade o mais «eminente serviço

,

quebrando em um só dia os ferros que talvez por muitos séculos ha-

viào de pesar sobre a nossa bella pátria. Assim , €|uando os pontífi-

ces
,
para arrancar as raízes da religião mahometana dos corações que

ília havia seduzido, recorrerão a um rigor que hesempr-e reprehensi-

vel por ser diametrahnente opposto á mansidão e caridade evangéli-

ca , devemos conceder
,
por mais que selastimem semelhantes recur-

sos, que essa intolerância foi por esta única vez conforme com a fi-

losofia , e que preparou o futuro nascimento das luzes que nos ha-

viào de fazer um dia mais patente a grandeza do perigo que nos

ameaçava, e de que só nos livrou a próspera fortuna de Carlos Mar-
tello.

"

Porem a utilidade que elía pôde -produzir naq^uella época , a

vantagem que ministrou á liberdade civil e aos interesses das nações

europeas, os bons restsltados que a coroarão , ^ que o Catbolicísmo

teria igualmente obtido usando dos meios de persuasão e brandura

que a instrucção lhe offerecia ; esta utilidade, digo, estas vantagens,

estes bons resultados são por ventura de íanlo peso que nos facão

desculpar os outros actos de injustiça e crueldade que essa mesma
ignorância, segundo veremos, vai brevemente commetter? INão por

«erto.

He es:le o único ponto da historia em que a i n tolerância pôde cha-

mar em sua defeza a razão, e que a imparcialidade nao nos permit-

tia dissimular. A serie dos ulteriores acontecimentos provará ao Lei-

tor que esla intolerância , mãi cruel da inquisição , foi em tudo o

mais xjontraria á politica dos governos , injusta e barbara em todas

as suas tentativas, sanguinolenta nos seus triunfos, inimiga declara-

da da bumanidade e da prosperidade dos impérios, destructiva desta

mesma fe' que ella pretendeo defender, e a cau5a lenta na verdade,

porém a mais segura, a mais eíficaz e activa da decadência total do
poder da thiara^

Os soberanos pontífices, applicando o crime de heresia a toda a
opinião que contrariava a sua autoridade ou tendia a lhe assignalar

os limites , não advertirão o« fingirão não advertir que punhâo os

seus interesses em equilíbrio com os de Deus; que punhão estes em
dúvida, querendo assegurar a independência d'aquelles ;

que sendo

esta pretenção muito apta a suscitar o exame dos homens e das coi-

sas , este exame devia tornar mais sensíveis os abusos; que oconiie-
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cimento destes abasos faria nascer o desejo das reformas; que está»

reformas trariào ao mesmo seio do Christiani-^mo novas corporações;

que a Santa Sé, se não quisesse desmentir os seus princípios , seria obri-

gada a considerar estas corporações como licrelicas; o que remontan-

do deste ponto ateaquelle donde tivesse priacipiado a serie dos acon-

tecimentos, seria a própria Santa Sé aprimeiia f»uiiora das heresias,

por ter exigido uma obediência passiva a todas as suas vontades.

Porem os papas , em vez de fazerem esta reilexiio
,

que a sabedoria

e o conhecimento do coração humano deviàu naluraiuiente inspirar,

não escutarão as mais das vezes senão os seus resentiuientos. Com o fim

de sustentar o que elles chamavâo os sP!us direitos , e para castigar

aquelles a quem o tribunal da Inquisição aindi nào jul_,ava , accen-

dèrâo frequentemente os fachos da guerra , e desta sorte veio aquellc-

tribunal a erigir-se sobre os cadáveres dos vencidos. Se a intolerân-

cia fez com que os furores da guerra servissem de preludio ao seu nas-

cimento, soube também accende-los para defender a sua mocidade.

Comtudo ao passo que for traçando o quadro dos calamitosos acon-

tecimentos que precederão, acompanharão e seguirão a creaçâo des-

te tribu<nal , não deixarei em silencio alguma das represálias de que

usarão os antagonistas que se oppuzerão ás pretençÕes de Roma ; e

se a compaixão toma sempre o partido dos homens perseguidos,

também não consente a verdade dissiooularem-se os excessos a que os

pôde levar a vingança.
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HISTORJA COMPLETA
DAS

INQUISIÇÕES
w\

ITÁLIA, HESPANHA, E PORTUGAL.

LIVRO I,

A DIVISÃO dos vastos estados deTheodosio entre seusfíllíos Arca-
<3io e Honório sérvio de accelerar a qne'da do Império Romano. Já
as frequentes invasões dos Bárbaros o tinhâo fortemente abalado, e

desde Marco Aurélio, a quem poderíamos olhar como o ultimo dos

imperadores cuja gloria não foi reprehensivel , começou a manifestar-

se a sua decadência , apresenta«do-se debaixo de um aspecto cada

vez mais espantoso os symptomas da próxima e inevitável dissolução

deste grande corpo politico. Isto não he dizer que não subissem ao

império neste intervallo de tempo alguns homens dignos, não só de o

defender, mas ate de lhe dar novo lustre e solidez; porem destes, al-

guns como Pertinax viverão muilo pouco; outros , como Septímio

Severo, virão consumida a maiox parte do seu reinado em conquistai?

a mesma autoridade que suas legiões lhes tinhào dado , e ate' se po-

de dizer que a vrctoria deste foi mais funesta que proveitosa ao im-<

perio , porque o seu rival Albino possuia mais virtudes , talentos e

grandeza d'a!nia que o seu vencedor. Uns morrerão demasiadamen-
te moços, como por exemplo Alexandre Severo, qnc abrilhantou

a primavera da sua vida por tanta gloria e grandeza , e cuja raa-
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dura idade, sa lhe coubesse em sorte chegar ate' la, teria coíisolida-

ào todo o beiri que principiara a fazer na idade del(>anno5. Oa-
troà pelo contrario viverão demasiado

,
por assim dizer , e destes

apontarei sóm»mte a Diocleciano , cujas mãos , enfraquecidas peta

idade, abandonarão as rédeas que tinbão segurado com vigor por es-

paço de quasi vinte annos, e deixarão que delias se apoderassem in-

dignos Césares, taes como Galero e Constancio-Cldoro , cuja ingra-

tidão foi tão barbara, como escandaloso o seu poder. Todavia,

suppondo que estes diversos imperadores
,
que acabo de nomear , tives-

sem sido dotados de bastantes virtudes e talentos para cegar o abys-

mo que ameaçava tragar o império, compre ainda observar que el-

]es ainda não apparecêrão senão a grandes distancias uns dos outros,

e que os homens que nesses intervallos vestirão a purpura, forão to-

dos , ou fracos, ou cobardes , ou tyrannos; os seus vicios deshonrá-

rào o diadema : o seu jugo insupportavel alimentava constantemente

no seio do império o fogo das guerras intestinas, doença amais for»

midavel de quantas podem afíligir o corpo social. Foi por este mo-

do que no reinado de Valeriano e de Gallieno , vio o mundo aspi-

rarem ^3 homens ao império; que depois de Probo, três imperado-

res disputarão entre si a suprema dignidade; que depois de Galero,

os pretendentes do throno forão tão numerosos, que a historia quasi

que se descuidou de os contar. Assim todo o proveito que o Império

Romano recebia do governo de alguns homens, vinhaa perder-se no

reinado dos príncipes que lhes succediâo ; e o augmento progressivo

das rui nas só servia de fazer mais difíicil a restauração do edificiío.

Constantino, se havemos de estar pelo que diz a historia, pos-

suia uma grande parte das qualidades requeridas para emprehender

6 terminar esla grande obra. O seu reinado foi de longa duração,

porem a mudança da se'de do império , e o gosto que elle deixou nas-

cer para as disputas theologicas . forão não só dois grandes erros po-

líticos, mas ainda dois grandes obstáculos que se oppuzerâo aos be-

nefícios, que do seu reinado se podião esperar. Com aquella mu-
dança alienou de si os corações de todos os povos do Occidente, sem

grangear direito algum sobre o amor de seus vassallos orienlaes, cu-

ja gratidão não podia deixar de ser tardia, visto ser preciso
,
para quo

ella se manifestasse, que uma longa experiência mostrasse aos povos

do Oriente o que elJes podião ganhar com semelhante translação.

Por este iuconsideiado procedimento despojou l^oma daquella espé-

cie de magia de que estava cercada havia tantos annos; e aniqui"

lou cm um só dia aquelle grande titulo de senhora do mundo, que

o poder da opniião tornava ainda tão formidável ásnaçòes, bem quo

as victorias e o heroísmo tivessem já cessado de a rodear com lodo o

seu esplendor. l'erdeo de vista aquella Itália , cujo clima e rique-
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WS offereciâo aos povos tâo poderosos altractivos ; aquellas Gallías,

tâo propensas a recobrar a sua independência
,
pelo caracter bellico-

»o e emprehendedor de seus habitantes; aquella Germânia, cuja

agreste altivez distava tâo pouco da revolta , e cujos bosques não
permittiao ,

pela sua vastidão, que se calculasse o numero das im-
mensas tribus que ardiâo no desejo de se espraiarem por mais ame-
nos climas. Finalmente alargou, sem justos motivos, as grandes

distancias que lhe era necessário andar, tanto para combater com
inimigos, a quem a sua ausência tornava mais afoitos, como para
reanimar com a sua presença o coração de seus próprios amigos e

vassallos , em quem a separação tinha infundido bastante tibieza.

Não foi menos grave o inconveniente aque elle deo lugar abrin-

do a porta ás disputas religiosas. Deo aos seus successores o deplo-

rável exemplo de se intrometter na crença de seus vassallos; de com-
prometter o respeito devido á autoridade , submettendo-lhe o domí-
nio das consciências ; de gastar no exame de questões puramente me?
tafisicas , dias que só deviâo ser empregados no cuidado da admii(«

nistraçâo ; de trocar o seu titulo de imperador pelo de chefe de sei-

ta ; de converter o seu throno em púlpito de missionário ; de os acos-

tumar adisputar, quando só devião mandar, e de fornecer aos am-
biciosos um poderoso meio de conseguirem os seus fins.

Este erro eommeltido por Constantino foi a causa de todas as-

disputas que atormentarão , não digo o corpo da Igreja , mas só-

Hiente a corte deByzancio, desde o seu. reinado, ate' á época da di-

visão entre os filhos de Theodosio. Quasi cem annos se consumirão
em discutir, combater, e proscrever as opiniões de A rio-, de Apolli-
nario, de Sabellio, de Manes, de Macedónio, deJSumonio, de-

Eutiches, ^e Paulo de Samosata , de Photino, de Origenes , de
Priscilliano , &c. ; e a corte foi successi vãmente ariana, maniquea-
na, pagã, catholica, segundo as opiniões adoptadas pelo príncipe
reinante. Esta constante fermentação, alheia dos interesses do es-

tado, o tornou indifferente para todas as classes, e a decadência do
império foi cada vez a mais. Quando Honório e Arcádio dividirão
o seu poder, não acharão nem em si mesmos, nem em seus próprios-

vassallos a força necessária para resistir á torrente: todos os laços
estavâo soltos ,. todos os nervos políticos relaxados, e multiplicando-
se prodigiosamente as invasões dos Bárbaros , o mal se tornou irre-

mediável.

Mas por isso mesmo que a desordem liia cada vez era raaior
augmento

; que as tropas barbaras levavão a cada instante o fogo e
a carnagem, a todos os pontos do império, principalmente á Itália

;

que das ruinas do poder romano se formavão cada dia novos reinos
9,

que muitas vezes se vião destruidos cora mais rapidez do que havião^

ti
*
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sido formadas, aconteceo que quasi todos os indivíduos prejudicados

nas suas fortunas , com as suas vidas ameaçadas , constrangidos mui-

tas vezes a deixar uma pátria ensanguenta-la e será cultura, reduzi*

do» ao desterro, á rniseria, ao abandono, rt*con luzi;ios por esta or-

dem de coisas a cuidar somente no seu próprio iuleresse , imporlá-

rão-se muito menos com o do Ceo , e ate, por acsiin dizer, o perde-

rão de vista. £sfriou-se então o zelo que havia para eslas disputas

tbeologicas ; extinguirâo-se os ódios ;e seníjo mais forle ,
qtjea causa

de Deus , o sentimento dos males individjaes , tomárào-se muito

mais raras as heresias.

Esta desordem universal na constitu'çâo politica da Europa 9

de uma grande parte da Africa e da Ásia, e^te estado precário de

todas as famílias, que diminuía o amor da di^ci^são sobre matérias

tbeologicas, favorecia o desenvolvimento in>e;isivel do poder do-* pa-

pas. Vemos desde então que qs concilies, quer presididos por elles ,

quer convocados sob os seus auípicios, tralárão com menos frecjuen-

cia de condemnar erros concernentes á fe. O seu principal objecto

íbi consagrar leis ecclesiasticas , suggeridas ordinariamente, ou pelos

papas presentes, ou por se-us embaixadores , e tendentes todas a es-

tabelecer a infallibdidade e autoridade da Santa Sé; compor com o

titulo de cânones este código obrigatório para todos os tieis ;
condemnar

os bispos cujo espirito penetrante previa o jugo que d 'ante mão se

preparava para a igreja; confirmar ou restabelecer em suas sedes

aquelles cuja submissão os fazia abraçar o partido de Roma; inge-

rir-se nas leis promulgadas pelos soberanos , e oppor-se á sua execução

com o pretexto de que offendião a liberdade da Igreja , como por

exemplo as de Odoacro , condemnadas pelo concilio de Roma em
501 ; chamar os reis á sua crença, como praticou oconcdio de Bra-

ga em Hespanha
,
que não admitlio Theodomiro á absolvição", se-

não depois de ter abjurado as opiniões adoptadas por seus Vassallos,

c o de Toledo, que exigio de Witiza uma profissão de fé, antes que

Ihepermittisse subir ao throno; em fim, acostumares povos, por estas

tentativas, frequentemente repetidas, apensar que havia sobre «i ter-

ra uma autoridade superior á dos monarcas, e preparar d'anle mao
aquella época em que a Santa Se' arrogaria a si o direito de os de-

por , de desligar os povos do seu juramento , e de conferir ascoroas

ás suas creaturas.

Tal íbi o impulso que os papas derão em geral ao espirito dos

concilios , desde o V. até ao X. soci/lo , não se^ descuidando ao

mesmo tempo de todos os outros rnoios que tendiào a consolidar o

seu poiler ; mas o seu principal desvelo consistio em accumular

riquezas , a origen» das qnaes remonta até Con!.t.'!ntino, que dotou

a Basílica Se S. "João de Latrào com mil marcos de oiro e triula

'jar-



mil de prata, e lhe assígnalou consideráveis rendi méntoâ. Para não
íaltarmos porem á verdade e á justiça , devemos confessar que nos
primeiros séculos da Igreja , ura grande numero destes papas , dotados
de grandes virtudes, profundamente penetrados da ImíMÍldade e ab-
negação evangélica, enfastiados, pela mesma experiência dos annos,
das vaidades do mundo, desprezavão os bens da terra; e que se ou-
tros não chegarão ao mesmo ponto de perfeição , tiverâo ao menos»
a sabia politica de aíFectar desprezo por uma oppulencia contraria

aos princípios de uma Religião que não prega senão pobreza; porém
estes, menos sinceros e mais astutos, lançarão mão, para engrossar

©s seus thesoiros, de meios mais disfarçados e menos expostos á cen-
sura pública; advogarão o interesse dos pobres, e, annunciando-se
como encarregados de os manter , obtiverão da munificência dos
grandes immensos thesoiros destinados para este fim, mas que nem
sempre lhe forão consagrados. Como vigários deJesu Christo íizerâo

facilmente entender que a obrigação de propagar , o mais longe possi-

ye], a Religião Catholica, era um de seus primeiros deveres; mas- que
não tendo elles meios para enviar missionários aos paizes distantes ,.

não lhes seria imputado no dia do juizo o crime desta negligencia

,

eujo^: castigo recahiria somente sobre aquelles que lhes não subminisr
trassem os soccorros necessários. A tal ameaça se abrirão os cofres

dos fieis ; e estes consideráveis capitães , unidos aquelles de que a
maior parte dos príncipes da Igreja privavâo, por sua morte , as suas

femilias, para os deixar á cadeira romana, servirão para a acquisi-

çao successiva de dominios , de castellos , de rendosas herdades nos
arredores de Roma , cujo território veio a ser quasi todo proprieda-
de dos papas , e formou o que por longo tempo se chamou Justiças

de S. Pedro. Por outra parte , os fundadores dos reinos que se

elevavâo sobre as minas do Império Romano, descobrindo facílnien-

te a jnfluencia que tinhão os papas sobre o espirito dos povos, com-
pravão muitas vezes o favor desta mesma influencia , a fim de se

manterem no throno.. Em fim os papas aproveilavâo-se também da
presença dos Bárbaros, e trabalhando constantemente por lhes ado-
çar os costumes, obtinhâo do reconhecimento dos indígenas a paga.
da tranquíllidade que estes experimentavão. A esta riqueza , raola
leal do poder , ajuntavão a da instrueçâo

,
que reconcentravão no

clero
5
quanto podião , a fim de empunhar á sua vontade o sceptro

das luzes, e de não fazer uso delle senão para o interesse do seu cul-
to e da sua autoridade. Vê-se também, quando todas as institui-

ções antigas se abatem na torrente que transborda sobre Roma, desde
o principio do V. até ao VI. século , isto he , desde Alarico até á
chegada dos Lombardos, vê-se, digo, sobrenadar e crescer esta au-
íoridade ; impor logo leis á mesma Constantinopla ; forçar esta
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lo-reia ai riscar áos dypticos os nomes do? patriarcas que os papas ti.

nkào excoinmangado ;
preparar a iolependencia de Ro.na , arrancan-

do-a não só ao podar lombardo, mas lambem á ooediencia dos im-

peradores greros ; ai)OÍar-se para esta grande obra, na gloria e

preponderância de Carlos Magno; e aproveitar também esta protec-

ção brilhante para estender seas domínios, e adquirir, peia condes-

cendência deste grande principe, um futuro titulo de dominação so-

bre príncipes mais fracos ou mais timidos.
-, j • -

Se nào fosse injusto pretender que esto systema de dommaçao

foi o que seguirão os bispos de Roma desde o nascimento da Igreja,

poderíamos dizer que elles empregarão quasi onze séculos em desen-

volve-lo. Como quer que seja, a sua autoridade sobre as opiniões

dos povos e sobre a administração dos impérios chegou a tal ponto

que pareceria hoje duvidosa a todo o homem de bom senso
,

se nao

bastasse para sua convicção abrir a historia de lodos os paizes da

Europa , e remontar somente a dois séculos anteriores a época

actual, para encontrar, em toda a sua plemtude, esta mesma au-

toridade. - I
• U- c

Nada mais faltava ao poder dos papas senão despojar os bispos

e os concílios do direito de decidir, em ultima instancia ao menos,

sobre as opiniões religiosas; e lie o que conseguirão usurpar, crean-

do as Inquisições , e transferindo a duas ordens de frades o direito

de vida e de morte sobre os homens.
i - i

No principio do XIII século he que teve lugar a fundação deste ter-

rível tribunal, cujo primeiro Inquisidor geral foi S. Domingos, au-

torizado por Innocencio III. e Honório Jll. Esta era a época em

que as opiniões religiosas dos Albigenses tinhâo o maior numero de

sectários, e a conducta de S. Domingos nesta lula cruel, em que

elle se mostrou igualmente pregador e guerreio, deo aos Dommicos

o jus de serem, depois da sua morte , escolhidos pelo papa Uregorio

IX para membros especiaes da Inquisição.

Ainda que estas primeiras disposições experimentassem com o

andar tJo tempo alguma alteração, conservarão os Dominicos o di-

reito que tinhão recebido deste papa; e no ultimo século aindaerao

Inquisi lores de 3^2 tribunaesem Itália, não contandoos que possui-

ão em Hespanha e Portugal. Como esta guerra dos Albigenses^íoi

a primeira época cm que a Inquisição mostrou o seu espirito si^"g|íi-

iiario e fanático, não será fora de propósito dar uina idea dos pm!-

cipios professados por estes desgraçados sectários, e dos motiv«»

particulares que tinhão os papas para os odiarem.

Desde o decimo século estavão extremamente corrompidos os

costumes do cloro, e totalmente relaxada a disciplina religiosa. As

immensas rique/as que os frades possuião , riquezas adquiridas pela.
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Bècessidade em que a maior parte do» grandes e senhores feudaes se

\írâo de empenhar seus bens para marchar á« Cruzadas , riquezas que
cHes engrossava© ainda diariamente, já assenhoreandò-se da vontada
dos moribundos

, já abusando da mocidade inexperta, epersuádindo-a
a trocar a sua fortuna pelo habito, já promettendo a homens crédu-
los terras eo paraíso, em compensação' da doação de suas proprieda-"»
des' cá na terra, já finalmente pondo a preço a mesma absolvição dos'
crimes^ estas riquezas^ digo , introduzirão entre os frades uni eípiri-

%o de insubordinação , uma paixão para o n^undo e para os praze-
res, um costume em fim de devassidão

,
que não poderão corrigir os es-

tatutos , nem as censuras dos conciJios. Ó fausto das abbadias compe-
tia cora o dos palácios ; o mais simples religioso não appareeia ena
público senão rodeado de criados e de cavallos ; a comitiva dos ab-
bades rivalisava coma dos reis; ftenhum vassallo escapava á sua ty-'

rann-ia, nenhuma mulher á sua Uixnrm. --

Por mais profundas qne fossem então as trevas , não lie menos
verdade que o homem -possueem todos os tempos uma razão

^
que,

a pesar de ser inculta e grosseira , hão deixa de o illuminar sobre o
que he justo ou i-njusto , e de o ensinar a comparar o seu estado com
o dos outros. Era tão forte o contraste entre a conducta do clero e
es pnncipios de simplicidade e abnegação que elles pregavâo

,
que

Hão poííia deixar de revoltar alguns espiritos. Este contraste foi a
origem das opiniões concebidas e pregadas por Arnaldo deBrescia no
meio do duodécimo século, o qual contrapondo os costumes dos clé-
rigos e írades do seu tempo aos principios evangélicos, eonseguio em
pouco tempo numerosos protectores ; e he coisa bem notável que esta
perpétua eontradicção entre os costumes do clero catholico ea moral
por elle pregada tem sido sempre , ha oito ou nove séculos , o pri-
meiro germe das nOvas opiniões que Roma tratou de heréticas, e que
nao haja nma destas grandes e numerosas seitas

, que se apartarão
da Igreja Romana, que não tenha tido por primeiro fundamento d
necessidade da reforma, e por primeiro motivo uma justa indignação
contra esta hypocrisia sacerdotal

,
qu« tão severamente prohíbia aoá

outros aquillo mesmo que ella praticava sem reserva. '^»

Arnaldo de Brescia , em Itália , foi discípulo é amigo de Abáíi
lard, deste homem que seus desgraçados amores tornarão tão célebre je cujo espirito era superior ao seu século. Dotado d'um c-aràcfèr
mais ardente e mais irascivel que o de seu mestre, theologo tão pí^ó-
tundo como elle, porem menos próprio para debater ideas metafisicas
GO qu/í para trovejar contra as desordens de que era testemunha , de-
t<írmmou-se a mostrar, explicando a sua doutrina

,
que os bispos e

os írades nao tinhão direito algunj de possuir riquezas, que as terras
que desfructavão com tanta ufania farião a sua condemnarâo no dia

C
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do juÍ2o ,
que nâo podiâo deixar de ser condemnados

,^
e que finaU

mente estes vastos territórios cujos reiídimenlos favoreciâo o seu luxo

g as suas desordens escandalosas, pertenciào aos príncipes , a quem

os tinhào extorquido por astMcia, ameaças ou hypocriâia. N'uai se»,

ciilo em que a sociedade nâo se companha senão de oppiessores c

opprimidos, he fácil deconceber em quão pouco tempo lhe ojrangea-

Tia prasdytos o arrojo de uma tal opinião enunciada no púlpito por

um homem igualmente frade; ma» ainda he mais fácil de i^uaginar

quão poderosos inimigos ella lhe devia suscitar. S. Bernardo, o orá-

culo do século , escreveo contra elle , e^ o tratou de monstro com ca«^

beça de pomba e cauda de serpente; porém as metafóricas camparam

ções do Santo nâo impedirão que as veridicas áccusaçòes de Arnaldo

de Brescia penetrassem até Roma , e lhe grangea«sem numerosos^ se^

etários diante dos próprios olhos de Innocericio 11.

Este papa , de severos costumes, d*um caracter colérico, cioso

da sua autoridade , imbuido na idèa de que o podeF do sacerdócio

era superior a todos os outros, mais instruído que a maior parte dos

homens do seu século , dotado de bastante penetração para calcular

o que a Santa Sé podia pretender para o futui^ » segundo o que já

tinha conseguido até alli , desejoso de assignalaj o seu pontificado,

dando ás prerogativas da Santa Sé uma extensão que seus predecesi

sores talvez nunca imaginarão , sustentou a este respeito opiniões po-

liticas até então inauditas , e para que cilas circulassem mais pron-

tamente pela Christandade ,
proferio-as na abertura do concilio geral

de Latrão, a que assistião mais de mil bispos. « As dignidades ec-

tf clesiasticas , disse elle , não podem ser recebidas senão com per-

V. jnissão do pontifice romano ; elle as possue como senhor absoluta

tt- e as dá como por direito de feudo. Sem esta condição ninguém

u as pôde acceitar , e muito menos conservar. » Nâo admira qua

um. homem tão ousado como Innocencio II. manifestasse semelhan-»

tes principies; o que parece impossivel he que mil bispos os ouvissem

em sifencio. Não he necessário insistir sobre o contraste que estes

princípios fazião com os de Arnaldo de Brescia; e era impossivel qu©

dois homens de tão diversas opiniões podessem. jamais entender-se*

j\s de Arnaldo de Brescia, mais conformes á razão do povo ,
obti-

\erão , mesmo em Roma , mais credito que as do papa ; e oinnova-

<lQr que queria restringir os direitos da thiara , achou mais amigos

que o innovador que os queria ampliar. Por outra paj-te todas as

circunstancias concorrião a favor de Arnaldo. A eleição de Inno-

cencio II. não linha sido obra senão d'uma parte doscardeaes, por-

que a oulra porção tinha da<io a purpura a Anacleto II. Os pane-

gyristas de Innocencio represenlão o seu competidor , como era de

suppôr , com as mais odiosas cores ; e comludo o maior crime que



nel?e notavão era ser neto de um Jurleo. A «ste Anacleto porém,
lie que a historia trata por antipapa. EUe com tudo tinha sido elei-

to por cardeaes, do mesmo modo que o seu rival; e segundo isto,

náo se sabe bem porque fatalidade lhe foi dado este titulo de antipa*

pa. Seria porque foi reconhecido por um menor numero de reis?

róis por uma extravagância assaz singular, estes homens, cujo or-
gulho pretendia distribuir as coroas, necessitavâo comtudo do con-
sentimento daquelles mesmos monarcas, para poderem reinar legiti-

mamente. Entretanto o partido de Anacleto veio reforçar o de Ar-
naldo de Brescia, e Innocencio II., sendo expulso de Roma, foi

refugiar-se em França. Nâo pôde comtudo vingar-se. Arnaldo lhe

sobre vi veo, e só lííuilò tempo depois, e no pontiGeado de Adriano
IV, he que um tal cardeal Gerardo se apoderou delle pot surpreza*

Como o poder de seus protectores pugnava aiiida em seu favor ^

Adriano IV. usou de um meio assaz líovo para apressar o seu sup-
plieio, e foi excoinmungar os. Romanos, em quanto elles nâo quei-
massem este desgraçado, o que assim lhe aconteceo.

Para dar uma idea das contradicçôes do espirito humano nâo
posso deixar de referir aqui uma anecdotacitadap€ÍoabbadeF3eury=
Adriano IV. era Inglez; e perguntando um dia a João de Sarisberj,
seu compatriota e amigo , o que dizia o público delle e da Igreja

,

Sarisbery lhe respondeo francamente nestes termos: ?? Diz quie a
« Igreja de Roma não se mostra tanto mâi , como madrasta das
J> outras Igrejas. Observâo-se nella indivíduos que dorainâo sobre
» o cleio, sem que íirvãó de exemplo ao seu rebanho; ajuntâo
i> muito oiro, prata, e moveis preciosos; sâo avaros e insensíveis ás
9> tniserias ^s pobres; e parece que fazem consistir todaasiiá Reli»
ft gi-do em se enriquecerem. Todo o mundo vos dá o tittjlo de pai;
»> logo he desnecessário que todos os vossos filhos vo? offereção pré-
» sentes. Vos, Santo Padre , estais fora do verdadeiro caminho;
»í dai gratuitamente aquillo que também recebestes gratuitamente, n
O papa sMrrio-se a este discurso, Sârisbery ficou sendo sempre seu
amigo, a Arnaldo de Brescia foi queimado. Ora que differença
havia entre a doutrina que pregara Arnaldo , e a que acabava de
enunciar Sarisbery!

O siipplicio de Arnaldo de Breseia nâo intimidou os seus discí-
pulos, cujo resentimento contra Roma foi por isso mesmo muito
maior; e da pregação tanto pública como particular de suas novas
ideaj religiosas^ nascerão os Valdenges e os Albigenses. Estes ders-
vavâo o seu nome da cidade de Albi sua pátria, bem comoosVal-
denses o dcrivavão do paiz de Vaud, aonde tinhâo penetrado 03 A r-

naldistas, depois que pela morte do seu chefe se retirarão para a

N-
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Não sóineite Albi, mas tambí?m Tolosa, Bei?,!eFS,Carcassona,

-

MontpelUer , e finalmente quasi todos os paizes situados ecvtre o

Garouna e a margem direita do Rhodarwo, foiào logo povoados des-

tes novQS. sectários; e se o poder se calcula pelo nuijoero» o dos

AlbÍJ-enses devia ser formidável; mas relativamente á iranquillidade

públfca, nunca houve homens menos perigo-^os ; até mesmo aspira-

vão a uma perfeição e pureza de costumes, (^.ue de algum modo os

assemelha aos Quakers d' hoje; e a extrema doçura de seus princi-

pios. oá afastava de todo o espirito de facção., e os tornava alheios

da o-uerra. A historia concorda em represenla-Ios como bons cida-

dão?, vassallos fieis., excellentes pais de família., homens de palavra ,

ínimi"-os do fíiusto, applicados aos. seus trabalhos, e praticando os

preceitos do Evangelho, de qu.e só adoptavão a mo-il.

Tal he a pintura que. delles fizerão os esc riiores contemporâneos ;

ainda mesmo aquelles.cuja penna foi mais favorável ao Calholicismo ,

e por conseguinte á.Cruzada. Elles os dividem em duas classes, que-

se distinguiào pelos nomes de Perfeitos e de Crentes. Os Perfeitos y,

segundo, dizem esles. mesmos escritores, erâo sóbrios, continentes,

e se abstinhão do us-o da carne , ovos e queijo. Oibávâo com horror.

a mentira, a fraude e a má fé, e jamais se lhes ouvia proferir jura-

mentos nem blasfenvas. O amor paternal, a piedade filial, a fide-

lidade conjugal , erâo praticados por elles com tal exactidão que

passava a rigorismo..

, Os Crentes erão menos severos por si mesmos ; a sua conducta.

era mais relaxada ; mas tinhào uma igual confiança na misericordja-

de Deus, ese Usonjeavâo de que haviào de ser salvos por intercessão

dos Perfeitos . Era que podiào estes homens ser temíveis a Ronial

Porem, Roma queria então que todos pensassem corassem como ella t

crer ou morrer era a sua divisa; o seu paraisoou os seus cadafalsos»

a alternativa que ella deixava aos homens.
xr i

Os historiadores, vendidos a esta corte
,
pretenderão que os > al-

denses c os Albigenses- não erâo menos inimigos da autoridade da-.

Igreja. , nem menos ar'tS<<ntes em alaca-ia ,
que os Arnaldistas. Esta

asserção he falsa. O povo romano
,
partidário de Aixacleto H-.Jji^®

por suas riquezas, talvez, tinha tido o segredo de chamar a muludao

aos seus interesses , exp^Osou Innocencio lE Alguns annos depois

da sua entrada em Rou)a, teve este papa a politica de nao accu--

sar o' povo da injuria que tinha recebido. Pensar-se-hiaqne e le voN

tava com desejos de vingança, e- neste caso a sua autoridade cui-

èaria mais a eslabelecer-se. Atlribuio pois com destreza a uma cau-

sa estraulia os exce5sos de que fora victima ,
e os Arnaldi^tas íorao

os únicos accusíidos deter fomentado sedições, cuja verdadeira, causa

era o ódio geral que todos linhão a Innocencio. Seus successoreí,
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seguirão a mesma íjoíilica, nâo porque es-timassem a sua memoria,
mas por amor da sua própria segurança ; e o supplicio de Arnaldo
foi meuos uai holocausto oífurecido: aos manes de fnnocencio II., do
que urna "^araalia que a Santa Se' quiz dar da confiança que mostra-

va á iVJelidadfr do. povo yomano ; e punindo as desordens coinmet-

tidas iiuqueJle, que talvez tinha tido menos parte na sedição, ou que,

quando muito, nào tinha feilo mais que aproveitar-se delia, procurou
livrar os verdadeiros autores destas dcaordens do. temor de se verem
perseguidos, esuífocaj- uma suspeita, cuja prolongaçâo podia tornar

incerta e piecaria a autoridade pontifícia.

Mas se os Arnaldistas , como se deixa ver, não podiâo causar

aos papas um tão grande temor, como pretenderão certos escritores,

muito menos ainda os Aibií>enses. Estes careciâo de chefes cuja elo-

quência ousasse afrontar a thiara , até ao pé do Capitólio, ecujo espi-

rito faccioso ou politico intentasse
, já sublevar o povo romano , já

aproveitar-se astuciosamente da sua disposição á revolta. A sua ha-
bitação era além dos Alj;esí nenhum dos seus Apóstolos havia pene-

trado na Itália ; nào faziâo conversões por meio da palavra ; e se

suas opiniões se propagavão com rapidez , era pela influencia que
necessariamente tem sobre os espíritos o espectáculo da virtude , da
inodvíração , e da modéstia. Não pretendo examinar nem descufpar

se elles vivião no erro, segundo o Catholicismo ; mas he indubitável

que tinhào todas as qualidades que a razão natural pode exigir dos

homens; e neste caso , como e a quem podião elles ser perigosos?

Comtudo parecerão taes aos olhos de Roma. A sua separação di-

minuia a somma dos tributos que ella tirava dos fieis ; o que era sem
dúvida muito perigoso.

O fogoso Innocencio TIL cujos raios tínhâo ferido as cabeças
de Filippe Augusto, e de João Sans-terre ; cuja audácia havia posto
a França em interdicto

,
porque Filippe repudiava Ingelburge sua

mulher , e desligado a Inglaterra do juramento de fidelidade
,
porque

João não respeitava, quanto elle queria, os direitos do clero; este pa-

pa, cuja astúcia e armas usurparão a soberania daUmbria, da Mar-
ca d'Ancona, d'Orbiltello, de Viterbo, e de toda a Komanha ; cu-

jo despotismo despojou o senado romano de suas antigas prerogati-

vas eonvertendo-o n'um rebanho de escravos; cuja temeridade arre-

batou aos imperadores os direitos honorificas que conservavâo ainda
na capital do mundo christâo , e que h^vião obtido de Carlos, Ma-,
gno, deste bemfeitor da Santa Sé, tão indignamente viltrajado nas
pessoas de seus herdeiros; este papa cujo reinadq tão funesto á hu-.-

manidade produzio esses Dominicos, qtie accendêrão tantas foguei-,

ras , como so verá no decurso desta história, e esses Franciscanos,
preguiçosas sanguixugas da fortuna dos estados e dos suores doá in-
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felixes- Tnnocencio IH. em fim nào quiz q«e a duzentas léguas dis-

tante dollo existissem homen» , cujas pacificas orações subissem ao

Eterno em um edioma diíTerente do seu; e par tanto publicou uma

Cruzada contra os Albigenses.

S Domin^-os e Pedro de Chateauneuf forao porelle encarrega-

dos dVor^-aniza^-la. Para suscitar o fanatismo, fez publicar que nào

havia difterença alguma entre os Mahometanos e os Albigenses ; que

«e a Chrislandade se havia armado fortemente contra os primeiro»,

com o mesmo zelo sedevia conspirar contra os segundos; ecomo^ra

assaz diflicultoso provar que Albigenses e Turcos fossem iguaes em

principiei religiosos, cortou a difficuldade dizendo: que como — '

outros erão inimigos da Igreja, nào havia diflerejiça de parte

te.

Revestio S. Domingos do poder de dar indulgências: mas de

que natureza erâo estas indulgências? Com que condições se obtinha

por ellas o perdão dos peccados e a abertura das portas do paraíso í

Talvez pense alguém que este ihesouro se franqueava aos Albigenses

arrependidos de seus erros. Não por certo : era pelo contrario para

aquelles cujas riquezas e credito assegurassem a ruma deites desgra-

çados; e ate para aquelles, que perseguindo-os com a espada na

mão, tivessem a inestimável e santa gloria de se banharem no seu

° Raymundo conde de Tolosa , e o conde de Beziers ,
com os de

Foix e de Comminges, cujos vassallos tinbâo geralmente abraçado

as opiniões dos Albigenses, não poderão ver a sangue frio as dispo-

sições desta borrasca. Elles não se haviâo separado da Igreja Ca-

tholica, mas amavão o interesse dos povos que região, e obravao

como adminisl/radores, quando Roma quereria que tivessem obrado

como missionários. Não havião pretendido lyrannizar as consciências :

linhão nntes querido representaro papel de pais, que o de verdugos;

c era quanto bastava para se tornarem criminosos a seus olhos. Se

estes príncipes tivessem tido o acordo de se entenderem ; se a alti-

vez feudal lhes permittisse submetterem-se á disposição <í ao comman-

do de um d'entre elles; se tivessem reunido todas as sua» torças, he

de presumir que outro seria o successo desta Cruzada ; mas comba-

terão separadamente, e deste modo fornecerão a seus inimigos mai»

facilidade para os opprimir ; também por desgraça não possuiao

aquella firmeza de caracter, tão desejada nestas grandes circunstan-

cias em que não ha remédio senão vencer ou morrer, ou ceder ver-

gonhosamente á oppressão e á injustiça. De todos estes soberanos,

era o conde de Beziers o único que possuia qualidades de homem does-

tado e de guerreiro: dotado de um valor irreprehensivel , de grande

penetração e sangue frio, de uma paciência infatigável, de, um co«
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ração generoso e de uma alma nobre , não se deichòu illudir sobre
as verdadeiras intenções de Roma

,
julgando com muito acerto que

o interesse do Ceo era meramente o pretexto , e a usurpação e pi*
Ihagem o verdadeiro motivo.

Raymiindo coadede Tolosa era roais irresoluto. Amado de seus
vassallos, cuja industria protegia, era sensível ao amor que lhe con-
sagravao

; mas a sua gratidão não era bastantemente viva para o
conduzir a estes nobres sacrifieíos que caracterizâo os grandes prin-
cipes. Amigo dos prazeres moderados , acostumado a paixões agra-
dáveis, vivenda era paz no seio da sua família , muito imbuído por
outro lado nos prejuízos do seu século para se mostrar superior a es-
tes te/rores que a Igreja semeava nas almas pias, Raymundo ,digo,
tmha muito pouca energia para resistir á torrente. EMe foi o primei-
ro a ^xtem atacarão

, e isto foi mais uma desgraça
, porque a sua

defecção augmentou as esperanças dos Cruzados.
Pelo que loca aos condes de Comminges e de Foix , era mais

desculpável o seu temor pela pequenez de seus estados e falta de re-
«iwsos ; mas por isso mesmo deviâo fazer causa commum com os
grandes feudatarios seus vizinhos.

Havia eoratudo nesta guerra uma circunstancia vantajosa para
os Albigenses ; mas a sua inexperiência , e talvez também a igno-
rância geral em que estavão da táctica militar , os embaraçou de se
aproveitarem delia. Nestes séculos remotos em que as guerras erâo
todavia tão frequentes, nenhum príncipe possuía ainda forças mili-
tares effectivas. Como erâo muitos os estados , a sua pouca extensão
accelerava o termo das guerras que se suscitavâo entre elles e a
obrigação que continha o soldado debaixo das suas bandeiras era só
«m quanto estas guerras duravão. Os propagadores da Cruzada,
segundo refere a historia , tíuhâo á sua disposição um exercito de
«em mil combatentes

; mas a maior parte destes homens, e talvez a
9Ma totalidade

, só estava obrigada a um serviço de quarenta dias ; e
passado este tempo , ninguém os podia embaraçar de tornarem aos
seus lares. He por tanto evidente que se os ehefes Albigenses

, que
aao podiao ignorar esta condição , fundada no uso dos tempos ti-
Tfessem contemporizado sabiamente , em lugar de tentar a sorte dos
combates

; se limitando-se á defensiva , tivessem detido o inimigo
pela força das posições; se expondo-se a derrotas , tivessem evitado
de ser constrangidos a enceprar-se em cidades, onde , durante a ex-
tensão dos assédios , se reúnem tantos flagellos que accelerâo o mo-
mento de soífrer o jugo d'um inimigo , o qual . estando senhor docampo, tem sempre tantos meios, já de salvação, já de ataque; he
evidente, digo

, que em pouco tempo verião raiar o dia em que es-
te graiide exercito se desorganizasse por si mesmo , e por sua deslo-
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cac-ao inevitável deixasse sem esperança os pios pregadores, cuja voz

o thiha reuaido; ao passo que nos seus campos nao podmo temer

a mesma sorte, porque cada Albigense combatia para salvar seus

Las, sua familiaV sua consciência e sua v.da Porem comn^etlerao

o ^rro indesculpável de preferir a defeza das cidades a e.te género de

ffiierra ,
que depois se denominou guerra de posição. Lstas ndades

forçadas serví.ào de despojo á pilhagem dos Cruzados ,
e a cubica

prolongou entre os soldados da Igreja o termo de um serviço
, que

nenhum outro poder teria podido fazer recuar.

Já nâo existia S.Bernardo, quando começou esía guerra extraor-

dinária em mil duzentos e nove ; e ainda que a historia lhe haja es-

Iranhado o ter-se muitas vezes entregue a um zelo demasia. fa.nent«

excessivo em matéria de Religião , talvez que se elle *-x ^l.sse Me^ta

época , nâo tivessem tido a sua approvaçào as medidas que Homa

preparava para reduzir os hereges , e que a autorulade q..e seus ta-

lentos e suas virtudes lhe tinhào adquirido em muitas curte* da liu-

ropa , houvesse prevenido as desgraças que se preparavao. Deve-se-

Ihe ao menos fazer a justiça de dizer que ellc tratara e.tes me^mo»

Albi-enses com a maior. suavidade. Em 1U7 fez a viagem de Albi,;

centrou nesta cidade com os prejuízos inseparáveis do habito que

vestia, e com as preoccupacòes que seus princípios religiosos deviao

naturalmente dar-lhe contra homens cujas opiniões differiao essencial-

mente das suas. Não ignoravão os Albigenses o motivo da^sua vi-

zita; mas nem por isso deixarão de o accolher com distincçao, e de

lhe tributar aquellas homenagens de respeito que por toda a parte

atlrahia a, sua ímmensa reputação. Esta contemplação e bospilah-

dade o commovèrào: elle tinha grandeza d'alma, e um terno inte-

resse succedeo rapidamente ás preoccupacòes cora que chegara. Con-

vidou os Albigenses a reunirem^sc na cathcdral. EHes comparece-

rão, ouvírào-no com attençâo , applaudírâo. a sua eloquência, e so-

bre tudo a suavidade dos seus conselhos. Separárão-se extremamen-

te satisfeitos uns dos outros , os Albigenses fazendo votos para que

a Iin^uao-em da razão os illustrasse sempre assim ,
no caso de vive-

rem ^1 erro, e S. Bernardo embalando-se na lisonjeira esperança de

dissipar sem custo a cegueira de que os julgava viclimas. Basta es-

le exemplo para provar que a conciliação não experimentaria gran-

des obstáculos ; mas preferio-se a guerra.

Como porèin evita-la, quando tantos interesses políticos bem es-

tranhos aos da Religião se cruzavão nas esperanças que sobre as suat

consequências concebiào os d ilVerentes partidos? Todus estes Híteres-

ses, ainda que dirigidos por vistas bein differenles, concorriao para

o seu rompimento. Já explicámos snlTicienLemenle quaes erão^ os dos

papas, e fizemos ver que o seu único fiin era subjugar a Europa,
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consolidando mais que nunca este regimen de terror por elles unaprU
nado. Os reis

, tomando parte nelles , v5ão nesta lucta um meio
de accelerar a diminuição do poder feudal , e de preparar a futura
ruína deste ^^rande obstáculo que se oppunha á extensão da monar-
quia. Os g-randes feudalarios

, entregues a esperanças bem oppos«
tas, e calculando em seu favor as alternativas desta guerra, desço-
briao nella nm meio de se engrandecerem. Protegendo as novas
opiniões religiosas, creavâo para si um povo novo que lhes seria to-
talmente aífeiçoado

, e contavão com esta affeição para de uma vez
sacudir o jugo da monarquia , e o da theologia. Os povos erâo os
únicos que combatiào de boa fe pela manutenção de seus cultos; e tanto
os^Oatholicos como os Albigenses estavào longe de suspeitar que só
erao instrumentos das paixões , dos projectos, e da ambição daque^
les que os tmhao armado.

Apenas S. Domingos começou a pregar a Cruzada em nome
ílo papa

, leve logo o seu zelo ardentes imitadores. O bispo Diogo,
em Hespanha, Arnaldo abbade de Citeaux , era França, Pedro de
Chateauneuí bispo de Carcassona , Folque bispo de Tolosa, o abba-
de de b. Sernin, e uma multidão de outros prelados, fizerão retum-
bar os púlpitos com anathemas coutia os Albigenses , excitando os
UathoJicos a voltarem as suas armas contra estes infelizes. Levanta-se
em breve um numeroso exercito que se reúne em torno dos mtiros
fie Lyao. Um padre chamado Milão e o abbade de Citeaux são os
dois homens que o papa eseolbe para seus representantes, e a quem
honra com o titulo de Legados. Não faltava mais que nomear ura
general, e foi eleito Simão de Monlfort.

Em séculos mais chegados a nós Simão de Montfort não teria
«Ido digno de figurar senào entre esses famosos aventureiros , cuia
cubica, avareza, barbaridade, e sê.le de sangue, completarão os de-
sastres do iNovo Mundo. Era de estatura gigantesca , dotado de
JorçHS proporcionadas á grandeza do corpo, de um temperamento ro-
busto, e capaz de supportar as maiores fadigas eprivaçòes; e quanto
sabia da arte da guerra o tinha aprendido nas Cruzadas do ultra-
mar. Nesta, distantes expedições , euiprehendidas por uma ce^^-a e
nial entendida devoção, he que eile tinha adquirido aquella inclina-
ção ao fanatismo

, que os Legados do papa desejavào tanto encon-
trar no homem que queriào encarregi^r do commando do seu exerci-
lo. i\ascido nos acampamentos , e vivendo n'nm século em que a
léfooraucia era a partilha dos grnnd<^s , combater era a sua única
sciencia, matar o seu maior deleite, sciquear a sua mais preciosa es-peraaça

,
e tinha por deshonra o senti.neuto da piedade. Nenhuma

virtude cavaJleiresca compensava a sua ferocio'ade
, e o valor que

possuía era semelhante ao dos salteadores de estrada. Surdo á voz

D
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da natureza, alheio do direito das gentes, sem fe nos seus tratados,

sem respeito aoà juramentos , sem modeslia iia sua fortuna; tal era

Montíbrt. Eucarre^ávão-se-Ihe interesses do Ceo
,
parque tinha to-

dos o3 vicios de um impio , e a sacerdotal intolerância franqueou a

estrada da gloria áquelle que em tempos civilizados não teria mar-

chado senào ao cadafalso.

Feita esta escolha , se puzerão em marcha os padres com o seu

exercito , dirigindo-se para os estados do timido Ray mundo conde

de Tolosa; porém este principe, olhado até entào como o mais po-

deroso apoio dos Albigenses, mostrou-se o mais pusillanime. Assus-

tado do perigo que o ameaçava , apressou-se em submetter-se ao pa-

pa , deixou de proteger os seus povos, como devia fazer, e para ga-

rantia do tratado e da execução da sua palavra ,
entregou sete das

principaes cidades do Languedoc e da Provença. Vè-lo-henios de-

pois arrepander-se da seu procedimento , e tornar a entrar em ideas

mais dignas de nm soberano ; mas não o pôde fazer sem faltar aos seus

primeiros juramentos. Grandes revezes se seguirão a este tardio re-

gresso á generosidade , como se a Providencia qiiizesse mostrar-nos

que he da sua justiça punir em todas as circunstancias os violadores

dos tratados.

Em quanto ao mais, se alguma coisa podia desculpar a mcons-

tancia desta conducta, filha da pusiUanimidade do seu caracter, he a

injustiça, a perfídia, e a insolência do procedimento de Innocencio

lií. a seu respeito. Já vimos os justos motivos que tinha Raymun-

do de proteger os z\lbigenses como soberano. Este papa,^a quem o

seu orgulho, sua avareza , e suas odiosas paixões tornavão surdo a

estas razões de uma sã politica, não tendo podido conseguir
,

por

suas ameaçadoras cartas , separar o conde de seus vassallos ,
deo

principio aos furores que Dermeditava , excommungando este prmci-

pe. Esta excommunhão fulminada em 1207 por Pedro de Casielno

ou Chateauneuf, Legado do papa, não produzio em Raymundo to-

da a impressão que o pontifice esperava. Commuminenle nestes sé-

culos de trevas, logo que uui principe era ferido dos raios de Roma,

seis i)ovos se julgavào desligados do jurameríto de fidelidade ;
os seus

mais fieis criados julgarião commetter um sacrilégio permanecendo

junto de suas pessoas; a sua sociedade tornava-se de algum modo

contagiosa, erão-1 lie recusados os mais insignificantes soccorros
,
o seu

palácio se convertia numa solidão; e achavão-sc por a^smi dizer

iora da lei da natureza. Este estado de dessolação não alcançou ao

«•onde de Tolosa. Os Albigenses , inimigos da Santa Se ,
longe cJc

SC bujeilarenr áá funestas obrigações que os povos catholicos observa-

vão com escrúpulo em outros paizes para se sublrahirem as vingan«

ças do Ceo, uão virão pelo contrario, no tratamento que Roma da-
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ra a Haymundo, senão iim motivo mais para o amarem. No ín-
fortiinu) cjue o opprimia reconhecêião a affeição que por elles tinha,
e tizerão todos os esforços de lha tecompensar, daplicando a sua fi-

delidade para com elle, e removendo da sua pessoa todas as falaes
consequências que a excommunhào trazia comsigo -em outros paizes.

'J'olosa, mostrando com este exemplo ao mundo que pôde um
princifo ser excommimgadosem oompromettimento da sua existência
e autoridade, offerecia ura espectáculo inaudito, de que -Roma co-
Jiheceo todo o perigo. Prévio que a tranquillidade que desfructava
Kaymundo abriria dentro em pouco todos os olhos, e que este ex-
íviiplo nào tardaria em despojar os seus raios daquelle magico poder
devido á timida ignorância e á imbecillidade da opinião. Era pois
necessário perder Kaymundo, n)as encobrir com cuidado a verdadeira
causa do golpe que contía eile se vibrasse ; e só accusando-o de um
crime, h^ que se encojitraria um pretexto para o punir; mas duvi-
daA^a-se aiuda sobre o género de delicto que se lhe havia imp^ntar,
quando o acaso ajudou Innocencio III. nos seus projectos de vingan-
ça. Pedro de Chateauneuf , Legado encarregado pelo papa de ex-
commungar Raymundo , afoga-se atravessaiido o Rhodano. Cuida-
se logo de figurar este aconteciraejito, ^ he melamorfoseado em as-
-sassinato um accidente desgraçadauienie bem commum na passos^era
de um rio rápido e caudaloso. As noticias espalhadas peíos socta-
TIOS da corte de Roma forào que Peílro de Chateauneuf não havia
perecido nas ondas, mas sim que fora assassinado ás mesmas portas
de Tolosa para íaíi^fazer á vingança de Raymundo. Pedro, repre-
sentado como martyr, he posto no numero dosbemaventurados , era
quanto Raymundo he oíTerecido á censura do publico como um as-
sassino. Uma vez estabelecida e rapidamente vulgarizada ecta fabu-
la, começa a pregação da Cruzada, Innocencio, como fica dito.,
abre todos os íhesouros do Ceo aos que se armarem : eis o partidodo
ianatisrao, e he o que abraça o povo. Innocencio dá os estados de
Raymundo a quem delles se apoderar.: eis o partido da awhicko^ e
o que seguem os grandes^.

íal era o estado das coisas quando o exercito dos Cruzados
partio de Lyão para Toíosa. O medo fez então perder o juizo a
líoymunGo, elhedictou esta submissão vergonhosacujadesbonra nao
pode lavar com a sua ulterioi- reliactaçâo. Como qu-cv que foíse

,

pe<lio a absolvição, e além das sete praças que se cxigírã-o delle por
^a.raotia da sinceridade do seu arrependimento, submelleo-se aiuda
a dar r. ma satisfação publica, a ser açoitado com varas, e a inmlo-
far dc^.]oelhos ura perdão que seus espoliadores e verdugos r arecí^ão
conceoer-lhe por pied.ade. Custa a conceber tanta abiecçào e taufa
insolência! iNeslas satisíàções publicas, nestas fusligações e absoU

D S
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viçôes
,
já se reconliece o !ypa desta? ceremonías públicas , destas

procissões barbaras, destes supplicios precursores e preparatórios dos

Autos da Fé, que ao diatíte veremos praticados pelo» ministros da

Iryqiiisi^ão. Como que desrle então preseritia Jloma os excessos a

que se arrojaria este tribunal , e se comprazia em traçar-lbe antici-

padamente o ceremonial de suas pompas Ímpias. Sào fr^^quentes na

historia os exemplos destes piedosos e públicos açoites anteriores á

Inquisição. Assim foi tratado em Tolosa
,
poucos annos antes da

época de que tratamos, o desgraçado iVIauran, cujas riquezas ha-

viào tentado a avareza do Legado e do predecessor de Raymundo.
Accusarão-no de ser um dos chefes dos Albigenses; seus bens forâo

confiscados, seus castellos demolidos, e elle mesmo carregado de

ferros foi lançado n''uma masmorra, e ameaçado com osuppl cio, se

nao se convertesse. Converteo-se com effeito ; e então , depois de o

tirarem da prisão , o apresentarão nú ao povo , vestido somente com
\ms simples calções. Elle se prostrou aos pes do Legado o dos mis-

sionários
,
pedio perdão, proraelteo submetter-se a todas as vontades

do papa, e foi outra vez levado á prisão. No dia seguinte, Lindo

pessoalmente procvira-lo o bispo de Tolosa e o Abbade de S. Ser-

nin , liio apresentarão descalço, e cam as costas nuas. Foi mettido

entre estes dois prelados, que o fustigarão com molhos de varas desde

a prisão ate á cathedral , onde o esperava o Legado assentado sobre

am. throno, em quanto o clero cantava desentoadameote o psalmo

Miserere. Álli com baraço ao pescoço e uma tocha na mão , ir-Z.

uma nova abjuração, e recebeo ordem de partir para Jerusalém , de

persistir aili 3 annos n'um hospital, servindo os doentes eos pobres,

de dar antes da sua partida 500 arJaleis de prata ao conde de Tolo-

sa, e de consentir que suas casas fassem demolidas: com taes con-

dições derão-lhe a entender que se sobrevivesse ás fadigas e perigos-

desta viagem, lhe restituiríão os seus bens na volta. Como todas a&

instituições se aperfeiçoão com o andar do tempo , veremos depois

que a Inquisição ainda julgou fazer á innocencia uma grande mercê^

tratando-a como fazião então estes prelados aos que suppuniião cul-

pados. Mas tornemos ao exercito dos Cruzados ,, de que esta di-

gressão nos apartoii por um momento.
Descansados os Legados como já fica dito

,
pelo que pertencia

a Tolosa , voltárão-se para a capital do conde de iicziers. Nâa
imitou este o exernj)lo de Raymundo; mas antes de repellir a força

quiz tentar os meios da reconciliação
,

de-

pessoalmente ao campo dos Cruzado». Representou

que apenas urna mui pequena parte da população de

Beziers eslava contaminada dos novos erros; que a sua atíeição pes-

soal á Relí^flão Catholica era bera conhecida do papa; que ficava a

com a força
,

dignou de hir

aos Legados
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geu cargo o cuidada de fazer com que as opiniões dos Albigenses se

não propagassem nesta cidade, cujos habilantes pela maior parte não

tinbão de modo algum incorrido na ira da igreja ; que por lanloera

jnslo poupa-los, e lhes supplicava aflfastassem delles os males da

guerra. Dizem <].ue elle ate se valera de rogos , e que chegara a

lançar-se aos pes dos Legados; porém estes ficarão inflexíveis, e

deo-se principio ao cerco de Beziers, que foi proseguido com vigor,

e sustentado cora encarniçamento. JVIas finalmente aos ^S de Julho

de 1^09 forâo escaladas as muralhas , e os Cruzados penetrarão na

cidade.

Foi então que o fanatismo triunfante desenvolveo toda a sua

raiva: homens, mulheres, donzellas , crianças, velhos, tudo foi

cruelmente morto sem distineção. Perguntando alguns soldados ao

abbade de Citeaux porque signal poderião distinguir os Catholicos

dos Albigenses= Matai a torto e a direito, lhes tornou elle, por-

que Deus seberá bem conhecer quaes são os seus= Nem os mesmos
templos forâó respeitados. JNão somente forão degolados sobre os

próprios altares os que alli se tinbão refugiado , mas até
,
para im-

molar de uma vez mais victimas , fecharão as portas de muitas igre-

jas, lançarão fogo a estes edifícios, e devorarão as chammas tudo

o que havia escapado ao ferro. Calcula-se em 60J[ o numero dos

desgraçados que perecerão neste dia.

Esta barbara conducta, bem longe de resfriar o valor dos Albi-

genses, só sérvio de irrita-los; e o fanatismo religioso teve desde en-

tão que conibater o fanatismo da vingança. O conde de Beziers ti-

nha-se retirado a Carcassona, cidade de sua dependência, com a

resolução de a salvar, ou de ficar sepultado debaixo das suas ruínas.

Havendo o saque de Beziers despertado a cubica deste tropel de va-

gabundos , sem officio nem. beneficio, que em todos os tempos de-

sejão tumultos para medrarem, e que de boa vontade se alistariâo

entre os ladrões de estrada , se fossem menos cobardes para não te-

merem tanto o supplicio, concorrerão em grande numero ao campo
dos Cruzados, e pretende a historia que o seu exercito

,
quando in-

vestio Carcassona, montasse a 300Jf homens, numero sem duvida

exagerado.

Desejando o conde de Beziers mostrar a todo o mundo a equi-

dade dà causa que defendia, e a pureza das suas intenções
, publicou

um manifesto, no qual declarava que tendo nascido catholico
,
per-

severaria até á morte na profissão desta Religião ; mas que isto o
não impediria de defender seus estados e seus vassallos, de qualquer

culto que fossem
; que se julgava obrigado a isso, não só pela lei na-

tural , a mais inviolável de todas as leis, mas também pelo respeito

devid» aos juramentos, cuja sanlidad^e unia os soberanos e os povos
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por laços indissol.iveis e recíprocos; que não olhava esta guerra co-mo uma guerra cie religião, mas como o resultado de um projecto
tendente a despoja-lo, a elle , ao conde de Tolosa , aos de Foix e
de Commmgcs; que os exhorlava a se lhe unirem para repellir a
oppressao, a abrirem os olhos sobre seus verdadeiros interesses ,com-
promeltidos por esta luta, bem como os seus; mas que se elles nao
dessem ouvidos as suas sollicitaçòes , estava decidido a afrontar só
os riscos desta guerra; que finalmente, visto que a sua perda pare-
cia mfall.yel, fosse qual fosse o partido que tomasse, era melhor
morrer valorosamente com as armas na mào , do que sobreviver á
perda da sua honra, á ruina de suas praças, a mortandade de seus
vassallos; que ultimamente tomava o Ceo e a terra por testemunhas
de que estava innocente de todos os males que esta guerra nào dei-
xaria de trazer após si, pois que nào tomava parte nella , senào pel^i
necessidade de se defender contra os que injustamente queriào usur-
par-lhe seus bens.

Os Legados e Montfort, cujo coração não se deixara abalar das
supphcas do conde de Beziers , não deiào a minima atlençào ao se.i
manisteslo, talvez por conhecerem a dificuldade de responder a elle.

, . ^.
^^"•^'%a'^'^'a então Carcassona em duas partes, como ainda

hoje divide. Uma, chamada proprianiente a Cidade, e elevada so-
bre uma colima, encerrava o castelio , e estava fortificada por um
inpíe circuito de muralhas, de que ainda hoje se descobrem as ruí-
nas. A outra, denominada a mia, não tendo podido ser posta
em estado de defeza

,
pela brevidade do tempo, foi entrada em pou-

cos dias, e os seus habitantes experimentarão a mesma sorte que os
do Beziers: tudo foi posto a ferro e fogo, sem respeitar sexo nem
laade.

Esle segundo exemplo de barbaridade não teve melhor exilo que
o pruneiro, o os Legados se lisongeavão de que elle diffundiria o ter-
ror entre os defensores da cidade; mas não lhes inspirou senão um
novo horror, augmentando cada vez mais o seu zelo e coragem.

A constância^ e talentos do conde de Beziers , e a generosa con-
córdia dos cidadãos eternizavão este assedio. A morte ceifava os
Cruzados, que já se hião desanimando; succedia aos crimes a cobar-
dia ; e jii os Le<,'ados começavão a duvidar da victoria

,
quando che-

ga ao Cijinpo o rei de Aragão, que faz renascer a confiança , c após
ella a insolência.

Pedro U. rei de Aragão era canhado de Ray mundo conde de
Tolosa^. e amava com particularidade o conde de Beziers. A sua
intenção, vindo ao campo dos Cruzados , não era tanto soccoire-los

,

comr) tralar de por um termo a esla guerra , cujo êxito, segundo
previa, despojaria o seu parente, o seu amigo, e ate mesmo os seu*
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vassallos ; pois ocontie de Foix rendia vassallagem á coroa de Ara-
gão. Tenlou pois abrir os olhos aos Legados , mostrar-ihes toda a
injustiça desta guerra , atemoriza-los com o desfavorável juizo qne
tarde ou cedo se faria delles , e coro o verniz odioso e indelével que
ella espalharia sobre a corte de Roma. Fallou-lhe5 finalmente do
conde de Beziers, representou-! hes que ainda mesmo no caso de que-
rerem continuar esta guerra, não o podiâo contar no numero de seus

inimigos; que este príncipe , desde que reinava, jamais se tinha apar-

tado do respeito que devia á Religião e ao sen chefe supremo; que
elle havia constantemente protegido os altares e os ministros ; que
se a heresia tinha penetrado nos seus estados , elíe não podia ser respon-

sável por isso , visto não a ter fomentado ; e que uma vez que a cen-

surasse , não lhe competia fazer conversões
,
que só perténciâo aos

ecclesiasticos e aos missionários, aosquaes nunca perturbara nas suas

funcçôes
; que era mister considerar, que na resistência que elle op-

punha aos Cruzados, não erão os Albigenses que elle defendia, mas
sim a vida e as propriedades de seus vassallos, a conservação do seu
poder , e a integridade dos seus estados

; que nisto cumpria com
honra o dever mais sagrado dos principes , e que a sua causa era a
de todos os soberanos, a quem a sua conducta devia servir de exem-
plo ; mas que quando Roma olhasse as coisas debaixo d'oulro ponto
de vista, e julgasse culpado aquelie que lhe parecia a elle tão digno
de estima , a clemência era o espirito do Evangelho

;
que esta cle-

mência cobriria de gloria o soberano pontífice , e que tendo Chrislo
ordenado o perdão das injurias e o "amor ate para com os inimigos,
competia aos successores irnmediatos deste grande Legislador dos
Christãos não derrogar tão sublimes preceitos.

^ Irritados os Legados com uma linguagem tão nova para elíes

,

teriâo excommungado o mesmo Pedro de Aragão, corno herege, se

não temessem adquirir mais um inimigo n'um momento em que a
dilação do cerco de Carcassona começava a desanimar as suas tro-

pas. Affectárão pois interessar-se pelo conde de Beziers: mas a gran-
de arte da perfídia he acariciar o inimigo para o deitar a perder mais
seguramente. Fingirão distinguir dois motivos differenles na resis-

tência do conde, ena dos habitantes de Carcassona , e declararão con-
seguintemente que não tendo Roma ódio algum ao conde deBezierá,
eHe sé podia retirar para onde julgasse mais conveniente; mas que
não tendo os seus vassallos os mesmos direitos á sua indulgência

, se-
rião obrigados a render-se á discrição , sabirião nus da cidade , e
neste estado esperarião a sorte que os Legados julgassem conveniente
dar-lhes.

O perfeito conhecimento que os Legados tinhão do conde nãò
lhes permiltia duvidar da indignação que nelle produziria uma pro*

i
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posição semelhante; e só procurarão com ella ter um pretexto para
justificar a sua conducta; mas o curso dos successos fli<poz as coisas

de outro modo
, e bem depressa forào obrigados a de-itnascarar->e.

O conde rejeitou a offerta com desprezo , e foi coin effeito extrema
a sua indignação. Os sitiados, animados pelaaíTeiçào e amor do seu
chefe, batêrào-se como desesperados ; acarnagem cada dia despovoava
mais as fileiras dos Cruzados; e chegou a ser tào considerável a sua
perda

,
que já se falia va publicamente em levantar o cerco. Alas

restava ainda aos Legados a ultima arma , a traição: lançarão por
tanto mâo delia.

Se nestes séculos de trevas foi geral a ignorância , se ella não
sérvio cominummente senão de apoio á tyrarmia dos grandes, deve-
mos comtudo convir que as virtudes cavàlleirescas espalharão sobre
estes tempos desgraçados um indelével esplendor. Que fidelidade

em sua palavra, que lealdade em sua conducta, queaíTeiçào á hon-
ra, que nobres inspirações em sen zelo! Quanto erào grandes esles

cavalleiros
, quando a razão natural suppria nelles as luzes que llieg

faltavão! E tal he ainda sobre nós o poder de seus costumes
,
que

nos affligimos da sua deffecção, se a historia nos mostra um d'en-
Ire elles degenerando deste brio commum a todos, quf^ faz desculpar

,

e algumas vezes compensa as imprudências e até os excessos em que
os precipííavão osprejuizos de fidalguia, de nascimento, e do poder
de que estavâo imOuidos; o caracter da sua baixeza recebe uma côr
mais odiosa pelo nobre contraste de seus pares e contemporâneos.
Necessitavâo os Legados de um homem desta tempera para surpren-
der a confiança do conde de Beziers ; era necessário um cavalleiro,
e adiarão um á medida dos seus desejos.

Aj)rcsenta-se pois este miserável ás portas de Carcassona levan-
do nas mãos as insígnias da paz , e sollicíla uma conferencia com o
conde , a qual lhe ibi concedida. Os Legados ( diz o pcrfi«lo ne-
gociaflor apenas chega ao conde ) os Legados cedem finalmente,
liiles desejão e pedem a paz; mas querem tratar com o propno he-
roe, e o esperão nas suas lendas, aonde me encarreguei de o con-
duzir. Bem vejo, continua elle, que a desconfiança he natural, de-
pois do abuso que se fez da vicloria; mas lem!)re-se o con le que
quem lhe falia he um cavalleiro que o ton)a debaixo da sua salva-
guarda

,
que lhe afiança o respeito que hade achar por toda a par-

te, que jura defende-lo da mais ligeira olíensa que se lhe qui/esse

fazer; relTlicta que os Legados estão desarmados, que o>le fidiz dia

he o termo dos infortúnios do seu povo, (jue este momento o resta-

belece para sempre no seui)0(ler, honras e bens, e que tem nas suas
mãos os destinos dos dois p.irtidos : cesso pois de h sitar , e veuua
sem temor, lembrando-se que he um nobre cavalleiro, uiu beu igual
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em fim que lhe faz faes instancias. O conde hesita por muito tem-

po ; mas em fim abalado pelas promessas
,
pelos rogos e apparente

candura do mensageiro , cede, spgue-o , chega, apresenta-se aos Le-

gados , e he repentinamente preso , carregado de ferros , e sepultado

em uma masmorra , onde acabou os seus dias.

Os habitantes de Carcassona , separados do seu chefe , nâo cui-

darão mais em defender-se. Um subterrâneo favoreceo a sua fuga, e

lhes permittio porem-se a três léguas do campo dos Cruzados , e es-

caparem á niorte.

Entrando os Legados em Carcassona , nâo tiverâo por testemu-

nhas do seu triunfo senão muralhas desertas. O seu primeiro cuida-

do foi enriquecer Montfort com os despojos do conde de Beziers , e

entreter a ambição e cubica deste generalíssimo da Igreja , com pro-

messas ainda mais brilhantes. A demora do cerco , as doenças e a
deserção , tinhão dimiuuido consideravelmente o exercito dos Cruza-
dos ; mas foi logo reforçado com novas tropas trazidas pela esposa e

pelos amigos de Monífort. Na primavera do anno de 1210 tornarão

a começar as operações que fora necessário suspender durante o in-

verno. O CQstello de Menerba e a cidade de Lavaur forão toma-
dos , e passados á espada todos os seus habitantes.

Parecia inevitável a perda total dos Albigenses
, quando subi-

tamente torna a apparecer na scena Raymundo conde de Toiosa. A
fraqueza e o medo dictárào todas as suas promessas durante a sua
residência era Roma, e entre outros juramentos que deJíe exigirão,

foi o de expulsar de seus estados todos os Albigenses. Élle assim o
jurou; mas, voltando a Toiosa, e sendo citado paracumprir a sua pa-
lavra , recusou faze-lo. Os Legados furiosos lhe declarão guerra , bem
como ao conde de Foix. Os domínios destes dois príncipes são pro-
mettidos a Montfort, e devemos accrescentar, para opprobriode Fi-

lippe Augusto, que esta injusta e vergonhosa doação foi por elle con-
firmada. Neste comcnos el-rei de Aragão abandona os Cruzados , e

faz liga com o })artido dos dois príncipes, a quem querião de-pojar.

Toinào a cobrar animo os Albigenses, e novos acontecimentos se-

preparão.

Augmentado consideravelmente o seu exercito por esta mudan-
ça de fortuna , forão apresentar batalha a Montfort. Esta foi a fa-

mosa batalha de Maret. O igual furor que havia nos dois partidos
fez balancear a victoria por longo tempo; porém morto no conílicto
o rei de Aragão, introduz-se a desordem no exercito aragnnez , e
fica Montfort triunfante. Esta victoria foi seguida da entrega de To-
iosa , de Narbona, da conquista em fim de todo o Languedoc, e de
uma parte da Provença. Pareceo ctmciuida esta guerra, e Montfort
gozou pacificamente, por espaço de quatro annos, das immensas da-
divas que recebera dos Legados. E

.
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M<is o fogo existia mnl apagado debaixo das cinzas, e Ray-'
mundo aintla tinlia a.nigos em Tolosa. Rllo apparece alli repentina-
meiíle, e n'iitn moraento tudo se arma ein seu favor. A guarnição
dos Cruzados he snrprehendida , desarmada, e expulsa ;c os Tolosa-
nos, instraidos peia experiência, tomào (ne lidas contra as conse-
quencias deste arrojo. Reparão as frinclioins , augmentào as fcrti-
ftcaçoes, reedificâo as muralhas. Mdijeres, crianças, velhos, lodos em-
Fegíio suas forças neste trabalho. Fechâo as portas, designâo os
postos,distribuem as armas. Montfort pela sua parte ajunta o seu
exercito, e dá logo principio ao cerco de Talosa , um dos mais san-
guinolentos e mais celebres, de que a historia faz menção.

A pesar dos seus preparativos, pretenderão os Tolosanos nos
primeiros dias afastar para longe de seus muro» os horrores de uru
assedia, e tentarão o meio da negociação, esquecidos sem duvidada
pouco fructo que de semelhante procedimento havião tirado os infe-
lizes habitantes de Beziers e de Carcassona. As victorias de Montfort
nao lhe tinhão ensinado a conhecer melhor o direi to das gentes. Lon-
ge de dar ouvidos aos deputados de Tolosa, os fez prender e sepul-
tar em masmorras. Enfurecidos os Tolosanos com esta nova indi-
gnidade, jurâo antes morrer, do que render-se. Acha va-se entretan-
to, com Montfort, Folque , bispo de Tolosa, que possuía toda a
sua confiança, e era seu intimo amigo e conselheiro; e na verdade
uma semelhante liga não depõe em favor da humanidade deste prela-
do. Elle offereceo a Montfort entregar-lhe a cidade sem disparar um
ti^ro, e se apresenta com effeito ás portas, que im mediatamente lhe
sao abertas. Depois de revestir-se com os seus hábitos pontificaes , faz
ajuntar o povo; e como era eloquente, aífavel, insinuante, familiar
còm todos os tons e todas as maneiras , emprega este género de
argumentos

, cuja força he bem conhecida das pessoas acostumadas
a dirigir a multidãio. São os interesses de Deus , da Religião , do
estado, das leis, que elle faz valer, e cuja linguagem emprega al-
ternativamente. Sollicíta, insta, supplíca : he um pontifice , um pai

,

«ro amigo, que se julga ouvir; e á vista das lagrimas que der-
rama

, pareceria que cada individuo deste grande povo he o obje-
cto de suas mais ternas afleições. Cedera em fim a tão patheticas
supplicas; acreditão a sinceridade de suas palavras, de seus votos , de"

suas caricias ;e consentem em sehirem tij)resentar a Montfort , cujacle-
mencia e boa fe elle lhes abona. Sahe todo eslepovo conduzido pelo
seu prelado

; mas á medida que vão chegando , vão sendo presos. Os
gritos que esta horrivol perfídia faz dar aos que se achão á tosta da
columna, a fazern logo manifesta aos que se achão mais distantes.

Estes correm a metler-se na cidade, o o seu espanto, as suas. lagri-

mas, a sua desesperação fazem logo sabedores de tudo aos que alli
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tinhão ficado. Com a sua perturbação esquecem-se de fechar às jiortas,

e o pérfido prelado
, que os persegue á testa das tropas de Mont-

fort, entra na cidade, e da-se principio ao saque, á violação, e á
matança.

Tinhuo-se entretanto refugiado n'um bairro mais distante da
cidade alguns milhares de habitantes, que achando-se munidos de ar-

mas, se formão em corpos de batalha, chegão ao theatro em que
se passão estes primeiros horrores, cahem sobre as tropas conduzidas
pelo prelado, fazem-nas em pedaços, e se entrincheirão nas ruas.

Montfort corre com reforços, he igualmente repeliido , e ardendo em
cólera, para fazer uma diversão ao perigo que o ameaça , manda
lançar fogo a todas as casas a que pódeaproximar-se jCem menosde
Hma hora veio a ser geral o incêndio.

Jamais se vio talvez que uma immensa cidade devorada pe^

las chammas fosse ao mesmo tempo um campo de victoria para

seus desgraçados habitantes. Este fenómeno estava reservado a Tolo-

sa. Quanto não pôde o excesso de desesperação sobre alraascorajo!-

sas! Nesta terrivel crise os Toiosanos forão superiores á humanidade.
He por entre a ruína dos edifícios

,
que desabâo , he em meio dos gemi-

dos de seus pais, de suas mulheres, de seus filhos, que morrem debai-

xo das ruinas de seus asilos, que elles dão a Montfort a mais me-
morável batalha desta guerra implacável. Dividem as suas forças em.

dois corpos para combater ao mesmo tempo dois flagellos igualmen-

te bárbaros; o incêndio por uma parte , o chefe dos Cruzados -pela

outra. Em quanto uns, através de mil perigos, se erapregão em ata-

lhar os progressos do fogo, outros atacão o exercito de Montfort
por cima de milhares de mortos. 'Jorna-se espantosa a confusão : não
he o valor, he a raiva que combate. l"iaquejão em fim os Cruza-
dos, são perseguidos de rua em rua, retirâo-se ate á casa do conde
de Comminges, e ahi se fazem fortes. Reunem-je-lhes novos refor*-

ços, e começa o combate com um novo furor. Os Toiosanos , ?empre
superiores a si mesmos , triunfào ainda : os Cruzados , repcHidos pe-

-

Ia terceira vez
,
ganhão a cathedral , fechâo-se dentro , e meditâo

sustentar aqui um assedio. He então que a exaltação do valor eada
barbaridade, lutando com forças iguaes , se desenvolvem com esta

energia de que o homem não he capaz senão quando tem sobrepuja-
do os limites, que a natureza poz ao heroismo e á ferocidade. Aqui
Toiosanos trazendo fachos para incendiar a cathedral , affrontando os
tiros que os Cruzados fazem chover sobre elles, agarrando-se ás mu-
ralhas, trepando por eJlas, procurando as janeiías do edifício para
lançar ao interior tições accesos, cahindo, mago.*.ndo-se, jíinc;^'!© o
chão de seus despeucivados corpos, e incessantemente subslituidos por
novos cooibatenles, desejosos de tentar os mesmos esforços. Acolá

E ^
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Montfort, envergonhado óa sua denota > bramindo de raiva, fa-
zendo trazer á sua presença os milhares de prisioneiros que de-
ve á traição

,
pondo-os debaix,o do ferro dos algo/ces , e ameaçan-

do que os faria degolar, se lhe impedissem a relirada. A Ueguanào-
foi devida senão- a um interesse tào caro; ella nào salvou estes des-
graçados, que á força de máos tratamentos, de ultrajes e de pan-
cadas, vierão a morrer pelo tempo adiante nos calabouços onde
forão encarcerad/3s. Retirarâo^-se todavia os Cruzados; continuou a
assedio , e durou ainda quatro mezes. Finalmente Montfort em um
assalto cahio morto de uma pedrada que, dizem, lhe fora dada
por uma muliíer.

Este acontecimento justificou a Providencia , sem comtudo ter-

minar a guerra. Filippe Augusto a tinha tolerado, Luiz VIII a con-
tinuou. Raymundo conde de Tolosa succumbio em fim aos seus
pesares; e a fraqueza do joven Raymundo, seu fribo e seu successoi-

,

destniio toda a esperança dos Albigenses. Infeliz nas armas , foi apri-
sipnado e conduzido a Pavia, onde o medo e a violência lhe arran-
caj-ão edictos rigorosos contra povos que não lhe deixarão governar
livremenlev Os condes- de Foix e de Comrainges, vendo-se sós, e nâo
podendo sustentar por longo tempo uma semelhante carga, fizerâoo.
seu tratado particular em 12^8; e a Inquisição, cujo obscuro nas-
cimento nâo tinha sido apercebido durante esta borrasca

,
que troou

por espaço de quasi vinte annos
, já grande, já terrível , substituio os

seus furores aos da guerra, e acabou d-e devorar os poucos Albigen-
ses que havião escapado aos combatas. As suas viílas e aldêastinhâo
sido entregues ás chammas, os campos condcmníidos á esterilidade,
e gerações intenas exterminadas : apenas escaparão alguns

,
que atra-

vessando o Rhodano e os Alpes , forão esconder-se no» profundos
valles dò Piemonte, pedindo a Deus vingança para seus pais , e con-
solação para seus filhos.

Temos visto, não só os accontecimentos precursores da Inquisi-

ção ,. mas lambem os sanguinolentos auspicios que piesidírão ao seu

nascimento; passamos agora a referir como ella se formou, que ho-
mens compuzerão os seus primeiros tribunaes , e quaes forão os meios
porque ella se deo a conhecer.

Por maior sati&fação que recebesse Innocencio III. com os triun-

fos dos seus Legados e as victorias de Sinião de Montfort ,
> ra tan-

ta a sua sagacidade
,
que não podia deisar de prever que esta guer-

ra , bem que fosse uma verdadeira guerra de extcriuinio , nu]ica

chegaria a extiri^uir totailmeale a seita dos Albigenses. Bastava a

coragem e a oi>ètinaçà.o> desUis «lesgraçados para- lhe lazer conhocec

que o mesmo asj)ecla de S(Mtó túmulos augnieiítarin a energia de seu*

descendentes. Observava que não se pode eslar sempre a combater ;
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que as perdas de seus inimigos se reparariâo durante a paz; que as

perseguições, em v<?z de submetter as consciências , servirião somente
de lançar um maior numero de defensores no partido des persegui-

dos ; que finalmente o saque das cidades, a assolação dos campos , a
matança dos habitantes, nada provão em theologia

; que o poder do
ferro nào tem senào ura tempo, e que a grande arte era crear uma
autoridade , cuja acção fosse independente da guerna e da paz , e

cujo braço sempre erguido podesse ferir em todos os tempos e em to-

dos ós lugares, sem outra ordem que a sua própria instituição, sem
outro sinal que a sua própria vontade.

He tal a differença entre os séculos de filosofia e os de ignorân-

cia, que se entre elles se encontra alguma semelhança, ainda mesmo
na idéa de uma instituição qualquer , estes a corrompem, em quan-
to aquelles a aperfeiçoâo. Que vinha a ser de facto esta primeira

ide'ado papa? A creação deumjurado. Suppunhamos pois quen'um
século de luzes concebia alguém a ide'a de unia semelhante institui-

ção : de certo a não meditaria senão para salva-guarda da innocôn-

cia , ao passo que em tempos de trevas não a veremos desenvolver-

se senão para achar ou crear culpados. Conservar he o espirito de

uns , proscrever o dos outros.

Quiz por tanto o papa ter um tribunal unicamente occupado em
buscar hereges, e cujo corista nte cuidado fosse accelerar o seu castigo; mas
eradifficciltosa a escolha dos individues próprios para semelhantes func-

ções. Convinha queelles fossem despidos de honra ,
para se entregarem

sem repugnância a toda a baixeza da espionagem
;
que ácegaadhesâo

aos interesses da corte de lloma unissem um completo respeito ás

suas vontades; que estivessem bem penetrados da obscuridade da stia

condição, para se desvanecerem aos olhos do mundo com o emprego
que se lhes queria conferir; que desligados de lodo o parentesco, de
todas as allianças , de todos os vin^ulos sociaes

,
professassem um esta-

do em que a renúncia formal a lodos os sentimentos da natureza lhes

tivesse endurecido o coração ao ponto de os tornar insensíveis a to-

dos os affecto9 , e a todos os respeitos e considerações. Convinha que
fossem pouco versados ein matérias de Béligião , e mais acostuma-
dos a crer que a profundar, a fim de os achar mais eonstàntemente
fanáticos; que fossem destituídos de piedade, de compaixão, de hu-
manidade , e que o seu ódio aos hereges tivesse por eterno alimento
o avarento temor de perder o salário que pela sua perseguição re-

ceberião.

Pareceo ao papa que os frades de S. Domingos e de S. Fran-
cisco reunião todas as qualidades que procurava; pois devendo elles

a sua existência á Santa Se , estavão absolutamente sujeitos á sua
vontade. Kste pio enthu&iasmo pela solidão

,
jejum , e macerações,
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logo succedc o aborrecimento; este enlliusia^mo , di ja se hia

amortecendo entre elles, e devia torna-los menos escrupulosos quanto
á natureza de um emprego , cujas funcçôes os poriâo outra vez eih

contacto com o mundo. A sua pobreza, grande ainda nesta época,
e tào Immiliante para o seu orgulho, a obrigação da mendicidade,
origem inexgotavel das aífrontas publicas

,
que lhes era necessário

supportar a cada instante, os punha na mais favorável disposição de

espirito para acceitarem com prazer um ministério, cujo exercicio os ti-

raria deste estado. De pobres que erâo , toinar-se-hiào ricos ; de despre-

zados, temidos: que engodo para frades! Vestindo o habito, tinhào

renunciado até o próprio nome de seus pais: era portanto nullo pa-

ra elles todo o humano sentimento. Encerrados no claustro , viven-

do mais em commum que em sociedade, não tendo entre si amigos
a quem abrissem o seu peito, eem que fizessem confiança, observan-

do-se uns aos outros por inveja, unindo-se por perfídia, separando-

se por enfado , curvados por hypocrisia a chefes cada vez mais des-

póticos , elevando comsigo a toda aparte um caracter ulcerado pelos

rigores claustvaes
,
que erão obrigados a fingir que abençoa vào ; azeda-

dos pela impossibilidade das queixas, e pelo perigo das confidencias,

era o ódio o seu habito , o egoismo a sua paixão , a espionagem a

sua segurança , e a delação a sua politica^Por conseguinte estes homens
parecião ter feito

,
por assim dizer , o noviciado necessário })ara bera des-

empenhar o cargo que se lhes destinava, o qual acceitáruo com ardor ;

e por seus primeiros traballios corresponderão á boa opinião que o pa-

pa havia concebido do seu zelo e intelligencia para semelhantes funcçôes.

He necessário comtudo dizer que o seu poder nho teve a piin-

cipio a extensão que recebeo pelo andar do tempo , e talvez não

fosse das intenções de Innocencio III. autoriza-los a levantar foguei-

ras. As suas primeiras instrucçòes consistirão simplesmente em traba-

lhar na conversão dos hereges
,
por meio da instrucçào c da prédica , em

se informar do seu numero e qualidade , em examinar se os prínci-

pes e magistrados catholicos os perseguião com zelo , em conhecer

em fim se os bispos e seus olTiciaes cuidavào cora diligencia c:n pro-

cura-los. O^ resultados destas diversas observações servião de obje-

cto ás particij^açòes que elles enviavão a Roma, e á vista delias jul-

gava o papa o que lhe parecia conveniente. Vè-se iacilraento que

deste género de pesquizas e inforniaçòes he que se originou o nome
de Inquisidor.

Alem disto tinha-se introduzido nestas primeiras instrucçòes um
artigo capaz por si só do fazer presenlir quanto esta au!orid;;de

seria fun.ísta ú humanidade , se não fo>se suífocula desde o prií.ci-

pio ; mas estes séculos ckil^ muito cegos paru divisar este perigo. Os

>r«M
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ífiquisidores
, pois ei ao encarregados por este artigo de exhortar os prin*

cipes e os magistrados a punir, até mesmo com o ultimo supplicio,
as pessoas quo persistissem em seus erros; e era possível prever que
se as exhortaçòes fossem irifructuosas , não tardariãoelles em executar
por si mesmos o que nã ) podassem obter dos outros.

Os successos da g lerra , de que havemos dado conta, tinbâo
obrigado o papa â esteader as medidas e a multiplicar as molas de
cfue julgava ter necessidade. Ampliou por conseguinte a autoridade
dos primeiros Inquisi iores, conferindo-lhes o poder de conceder in-
didgencias, de publ car Cruzadas, de incitar á guerra os soberanos
e os povos , de se porem a testa dos exércitos , e de os conduzir por
toda a parte onde podessem exterminar os hci^eges.,

Segundo este augmenlo de poder, não se devia esperar fue o
frm da guerra dos Albigenses fosse a aurora do repouso para o Sul
da França. Seguirâo-se-ibe pelo coritiario dias da maior calamidade

;

pois os seus perseguidores, para os ferir, não fizerâo mais qne mu-
dar de ferro, substituindo ao dos combates o dos cadafalsos.

A'vista do circulo, ainda estreito, em que a corte de Roma pa-
recia circunscreve-los

, deveriâo causar- nos bastante admiração os
S6US primeiros excessos, porque decorrerão perto de 50 annos , desde
a origem da sua instituição, ate' á época em que a Inquisição foi
definitivamente erigida em tribunal , e ainda isso só se verificou eirí

algumas partes da Itália. He por outra parte uma circunstancia
bem digna de notar-se, que a França, destinada a ser

,
por assim di-

zer, o único dos grandes estados catholicos, em que o tribunal da
Inquisição não devia jamais ter accesso , fosse por uma fatalidade
singular a primeira terra que os*tnquisidores assolarão.

Mas como se atreverão el!es a exceder tão depressa os limitei
que lhes forão prescriptos? Isto he fecil de explicar: porque o as-
sombro diffundido pela barbara conducta dos Cruzados , durante
ama longa guerra , se tinha apoderado do espirito dos mesmos Ca-
tholicos

, cuja maior parte vira degolar seus irmãos indistinctamen-
te com os Albigenses, debaixo do pretexto de que Deus saberia bem
distingui-los dos infiéis. Em tal situação de espirito , um só volver
de olhos deum Dominico era bastante para inspirar terror; e se a con-
ducta mais religiosa e mais orthodoxa não era uma garantia contra
a suspeita deheresia, que o capricho ou amimizade de um frade po-
aia inventar, bem se deixa ver o silencio profundo que cada indivi-
duo observava por seu próprio interesse sobre asscenas de que diaria-
mente era testemunha

; e qualquer que se atrevesse a fazer a mais le-
ve censura, julgaria pronunciar a sua própria sentença de morte.

Este terror apoderado igualmente das autoridades locaes , cu-
jos membros não estavão isentos da censura inquisitorial , suffocava
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a magnanimidade dos magistrados. Na incerteza se uma valorosa re*

sistencia ás vontades arbitrarias destes frades seria favoravelmente
interpretada pelos príncipes que os bavião autorizado; se seriào sa-

crificados, ou a qualquer interesse politico que nào podiâo prever,

ou á mestna dependência em que seus soberanos se acLariâo momen-
taneamente da corte de Roma, deixavão opprimir os cidadãos, e
preferirão a sua própria segurança ao dever de os defender, e áquella

coragem cujos nobres effeitos causariào talvez a sua ruina , mas de
certo os teriâo inimortalizado.

Oá bispos nào offereciào ás victimasdos Dominicos mais saúda»
vel abrigo; porque uns seguiàoou fingião seguir as opiniões da San-
ta Sé , e dirigidos pela sua ambição pessoal, esperavâo com esta

conducta e deferência , verdadeira ou apparente , abrir caminho para as

grandes dignidades sacerdotaes, e por conseguinte os enlregariâo a
seus perseguidores ; os outros, descontentes de se verem despojados de
uma jurisdicção que tinhão exercido desde a primitiva Igreja, eocculloa
inimigos dos frades de S. Domingos, a quem olhavào como pro-

vocadores do abatimento do poder episcopal , vião com uma alegria

tacita seus odiosos excessos , e se lisonjeavão que exercendo tar-

de ou cedo a indignação publica a devida justiça, viriào a recobrar

por esse meio a plenitude de scias prerogativas , e se abslinhào por

conseguinte de atalbar os seus furores. O resto do clero, tomando
por modelo os seus prelados , erão fanáticos

,
quando esles eião pa-

pistas ; negligentes e descuidados, quando estes se calavão.

Quatilo aos Dominicos, não deixavão elles por certo de conhecer

que excedião os limites da sua autoridade; porém a mesma distan-

cia em que eslavão da vista de seu ílmo. e a certeza de que os ge-

midos dos opprimidos não podiâo penetrar até Roma, lhes dava ar-

lojo para tudo, e os animava anão escutarem senão as suas paixões.

Por outra parte, ainda quando fosse possível chegarem queixas con-

tra elles aos pés do throno pontifício, estavão bem certos que neste

ponto se lhes perdoaria mais facilmente o excesso, do que a mode-
ração. Ainda que membros de uma ordem recentemente instituída,

já erão assaz cortezãos para saber que a grande arte de agradar con-

siste em tomar sobre si a responsabilidade de certas medidas que a
autoridade nunca ordena; e por este artificio he que os homens
conseguem toruar-se necessários e perpetuar-se no valimento. Jul-

gavão alêiw disso que para a sua grandeza futura não era indifferente

o dar, desde o seu nascimento , uma grantle opinião do credito que

tinhão, por rnrio de muiti|)licados actos tle audácia e de barbariíla-

de constantemente impunes ; e pensavào que a ordem mais temida

vem a ser j)elo lemjio adiante a meiis ficme e podcro.-a.

Comludo levarão alguíuas vezes tão longe a demência da per-
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g-uiçâo, que certns cidades se sublevarão contra clles ; porem Ro-
ma, longe de os punir, ou mesmo reprehendcr , confirmou pelo con-

trario os decrelos que eíles havião dado. Citarei somente um exem-

plo.

Exerciâo em Albi as funcções de Inquisidores dois frades domi-

nicos, cujos noujes julgou a historia que devia conservar. Erâo estes o

padre Arnaldo, Catalão, o. o padre Giiiiherrae. Dezannos se tinhâo

passado depois que Siinào de Monlfort saqueara esta infeliz cidade;

e o desterro , as torturas, a morte, erão os meios de conversão

que nelia empregavao diariamente estes dois frades. Representou-se-lhes

na sua frefielica iuíaginação que os mortos estavâo também sujeitos

á sua justiça, e desde então cessou de lhes parecer sagrado o asilo

dos túmulos. Conseguintemente forão um dia ao cemitério da igreja

de S. Estevão , dia em que o bispo de Albi presidia ao synodo da

sua diocese na semana do Pentecosles, e apenas chegão , mandão
chamar o Baiioe os officiaes do tribunal ecciesiastico , elhes ordenão

que desenterrem o corpo de uma mulher accusada por elJes de here-

sia. Espantados os juizes com semelhante ordem , lhes representâo

que horror deste espectáculo saerilego pôde sublevar o povo ; tentâo

fazer-lhes conceber sentimentos menos ímpios, pintando-lhes o peri-

go a que elles mesmos se expunhâo, e concluem recusando absoluta-

mente obedecerá sua requisição. Furiosos com este obstáculo , lançâo

mão de uma enxada, cavão a terra, tirãofóraocaixão,fazem-noem
pedaços , e levao de rastos o cadáver em presença do povo , o qual,

gelado a principio de terror, guarda por algíira tempo silencio ; mas
bem depressa recobra a razão e a humanidade os seus direitos , etor-

na-se geral .a revolta. Os frades são im mediatamente Ger<;adose atro-

pellados, e por toda a parte se ouve gritar que saião da cidade

,

que sejão expulsos, que morrão. Estes fanáticos, debatendo- se , e de-

fendendo-se, conseguem finalmente escapar, e se refugiâo nacathe-
dral , onde estava junto o synodo. Atemorizados o bispo e os padres
pelas consequências de semelhante scena , e pelos funestos resultados

que podia ter a indignação do povo , empregâo os rogos e as mais
fortes supplicas para apaziguar os energúmenos. Baldados esforços

!

Estes frades, longe de se revestirem de sentimentos mais moderados,
«obem ao púlpito, e fulminão uma excommunhão geral contra todos
os habitantes de Albi. Orthodoxos e hereges são igualmente envol-
vidos na mesma proscripção. Já fallei do poder de taes excommu-
nhôes nestes desgraçados séculos. Esta consternou o povo, e os In-
quisidores triunfantes não cuidarão mais que em proseguir na sua vin-
gança pessoal; pois neste caso era mais forte que a causa de Deus
o resentimento da sua autoridade desprezada. Multiplicarâo-se as

prisões , encherão-se os cárceres, e prepararâo-se as fogueiras. Masre-
F
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viveo em fim, ao menos por alguns insfanles, a aiitoridado iia lau-
to lernpo adormecida, enviando commisiarios a Albi para julgarem
entre o povo e os Inquisidores. Apenas chegarão, forào logo cxcoiii-

mungados pelos Domiiiicos; mas por esla vez os excommungados
nuo tizerào caso da excominimlião. Seguio a jualiça a sua marcha,
abrirão-se as prisões, deo-se a libercJada ás victimas destinadas à
morte, e forâo expulsos os m^is fogoios Doi-nin;ci;s. O povo limiloit

a sua vingança em nào dar mais esmolas ao convento , e a ío:ne
obrigou os (jue alli licárào a se ausentarem para sempre. Roma, in-

formada doslo acontecimfínto , não pronunciou castigo algum con-
tra os autores de taes desordens, antes pelo contrario pareceo appro-
var a «;na conducta

,
pois recusou obstinadamente levantar a excom-

miinliào que ell^s tinbão fulminado contra os commissarios, excom-
munhiào que ella antes quiz deixar morrer de velhice, do que con-
ceder que seus agenles tivessem obrado mal. Taes forão, nào somen-
te em Albi, mas em todas as cidades circumvíiinhas, estes Domi-
nicos, que o celebre D. Yaissete pintou com tanta energia na sua
Jlistoria do Languedoc. « Elles faziào soifrer , diz elle, horriveis tor-

lí mentos aos que prendiào com o pretexto de heresia, para lhes fazer

« confessar crimes deque nào erão culpados ; subornavão testemunhas ,

« faIsit'icavâo escriliuas, etc. etc. ; de sorte que todos os povos pareciào
« dispostos á revolta. nE como rejeitaremos uma autoridade tão res-

peitável, quando vemos exclamar o abbade de Santa Genoveva, teste-

munha destas atrocidades, e escritor contemporâneo? « Não encon-
u tro por toda a parte senão cidades devoradas pelas chamma3,eca-
« sas arruinadas. Os perigos que me cercão me fazem ter sempre
« presente a imagem da morte. « Finahnente o abbade Nonolte,
que não pôde ser tachado de haver professado uma tolerância exag-
gerada , assim se expressa : « Não se pôde ler sem horror a severida-

« de ou antes a crueldade que se usou com os Albigenses, severida-

« de que não era inspirada pelo espirito de Jesa Christo. A ma-
« tança de Beziers, o saque de Carcassona , a tomada de Lavaur
« fazem horror. 55 E accrescenta : « Mas este horror parecediminuir

,

ií quando se pensa nas espantosas revoltas e mortandades de q\ie os

64 mesmos Albigenses se havião tornado culpados," He fácil conhe-
cer que este ultimo paragrafo he uma espécie de reparação, a que
ellc mesmo se condetnna por ter cedido á força da verdade. Com
effeito os que fazem guerra por guerra, e se abandonão a represálias

que lhes suggere a barbaridade dos tratamentos que os outros lhes

fazem experimentar, são por ventura tão reprehensiveis aos olhos da
razão e da jíistiça natural, como aquelles que para os perseguir não
tem outros motivos senão a ditferença de opinião? Ah! quem não
•sabe por outra parte quanto os princípios religiosos dos Albigenses

-í—T"
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erâo repugnantes á efrusâo de sangue? Como quer que fosse , uma
guerra longa, desastrosa e feroz, milhares de innocentes desterrados

e banidos , ou arrastados ao supplicio sem processo
,

príncipes po-

derosos perturbados em seus estados e despojados de seus bens, germes

de revolta semeados enlre os cidadãos , os povos dispostos a se faze-

rem justiça a si niesmos e a desprezar o apoio das leis , a Religião

aviltada e bem depressa exposta resentir-se do ódio tâo justamen-

te devido a seus pretendidos defensores , taes são já os males que a

Inquisição espalhou sobre a Europa , apenas apparecêrâo os Inquisi-

dores.

Neste tempo começou a famosa rivalidade entre o sacerdócio e

o império. Oá papas, mais occupados em abater os sceptros, que em
converter os hereges, derão menos attençâo aos filhos de S. Domin-
gos, os quaes, por serem então menos protegidos , e gozarem de me^»

nos valimento , infundirão menos lei-ror. Roma teve menos tempo
para pensar nas suas affrontas , e os interesses do Ceo não merecerão

tanta attençâo como os grandes interesses da terra. Os hereges, apro-

veitando-se destes instantes de repouso, multiplicarão- se considerável^

mente (consequência necessária das perseguições) , e quando os pa-

pas perceberão o seu rápido augmento, julgarão que por sua própria

segurança deviâo suspender esta torrente no seu curso , e só então

he que formarão o projecto de erigir em tribuna! a antiga Inquisição.

Por uma destas singulares contradicções
,
que se notão algumas

vezes entre a condueta e os interesses de certos monarcas, contradic-

çôes de que a historia offerece muitos exemplos , aconteceo que o
imperador Frederico II, tantas vezes ultrajado na sua pessoa, etão
crueimeute perturbado no seu poder pela Santa Sé , se declarasse

<;ontra os hereges eom um rigor pouco commum , e se mostrasse o
mais ardente protector da Inquisição. Este prineipe , cujo espirito

comtudo era superior ao seu século, tomando esta resolução , não a
considerou por todas as suas faces. Elle conhecia todo o absurdo dos
prejuizos tio s mi t mpo. Dec!araudo-se a favor dos Inquisidores con-

tra os hereges, lisonjeou -se que poderia occultar as suas verdadeiras

intenções, persuadir ás nações que governava, ou com quem procu-
rava alliar-se, que nas guerras que sustentava, não era nem a Re-
gião , nem a autoridade papal que queria atacar , e que no seu

resentimento separava o homem da tbiara de que estava revestido. Fi-

nalmente he visível que o seu fim, tratando como inimigos os here-

ges, e apresentando-se
, por assim dizer, como defensor da obra da

Santa Se, pela protecção qne assegurava aos Inquisidores, era con-
vencer publicamente de impostura e de calumnia os papas

,
que,

para despoja-lo, o tinlião accusado de impiedade , de atheismo , de
irreverência ao culto, e de blasfémias contra Christo: falsa e desgra-

F ^
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ça<3â politica, cujo êxito nào coroou as suas esperanças, %o mesmo-
tempo que por uma conducta cliameLralmeiíLe opposta Leria adquiri-
do numerosos partidários, fieis servidores, e tido por amigos, não
somente todos os homens cujas opiniões religiosas diíferiào das de
Roma, e cujo numero era immenso, mas ainda todos os Catholicos

,

a quem o nome de Inquisição era já formidável e odioso. Que lhe
importavâo as consciências ? iNâo devia tratar d^ converter homens
desencaminhados, mas somente de conservar o seu.império. Era aca-
so prudente procurar o seu apoio entre aquelles cuja timida creduli-
dade os punha á disposição dos papas todas as vezes que estes que-
rião exercer sobre elies a sua influencia; ao mesmo tempo que tinha
a seu lado homens inimigos natos dos papas, ecujo interesse teria sido,
não somente vencer debaixo das suas bandeiras e firma-lo no throno,
m.as ainda engrandecer tanto o seu poder, que ntmca Roma se atre-
vesse para o futuro a emprehender coisa alguma para perturbar o
niundo? Assim pois dependeo de bem pouco que a autoridade papal
não ficasse ^desde então reduzida ao que ella devera ser sempre ,euma
determinação mais sã, mais conforme á razão, mais conveniente á
pohtica, leria poupado á Europa 500 annos de calamidades, man-
cha de q-ue Frederico II não poderá nunca lavar-se.

Foi pois em Pavia que elle publicou estes ediclos tão favoráveis
aos Inquisidores, e ião fulminantes contra os hereges. Nelles decla-
rava tomar os primeiros debaixo da sua imperial protecção; confe-
ria-lhes o con^hecimento do crime de heresia, e mandava que, depois
de o t^rem julgado, fizessem os juizes seculares o processo aos hereges,
ordenando a pena de fogo para os que se obstinassem na sua crença,
e a de uma prisão perpetua para os que se arrependessem.

Estes eJictos cahírão quasi era desuso, ao menos por muitos an-
nos. Mas se delles não pôde Frederico colher o fructo que esperava,
pôde Roma abusar cruelmente peb andar do tempo , como logo ve-
remos

,
para perseguir em Itália os partidistas do poder imperial. Com

esla sua imprudenie politica commetteo Frederico três faltas: L*
alienar de si o amor e aífeição daquelles cujo interesse teria sido de-
fende-lo com todas as suas forças, e por este modo cavou a sua pró-
pria riíina; 2,* promulgar edictos que não teria tempo nem meios
talvez cie fazer respeitar e executar, e compromelter por esta forma a
au|,ori(lade soberana, sempre menos respeitada, quando as suas leis

ficao sem vigor; 3.* dar armas a seus inimigos para arruinarem em
Itália os mais respeitáveis sustentáculos da dignidade imperial, ar-
íiiíís tanto mais peifidas, quanto os papas, fiizendo uso delias, não
mostrarão ceder senão ás vontades de um imperador, em quanto
aqueljes, em quem se empregarão os seus golpes, pareciuo em op-
posiçào com o mesmo poder que defendião.

"^r
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Como sejâo alheias do objecto que me propuz as longas discór-

dias excitadas entre este imperador e os soberanos pontífices, não

mencionarei aqui, nem os seus acontecimentos, nem os resultados

que tiverão. Bívstar-me-ha dizer que só servirão de manifestar as au-

daciosas pretenções dos papas, de desmascarar o poder doju^oque

tinhão conseguido impor aos povos, e a dependência em que con-

servavâo os soberanos ainda os mais temidos, e de consagrar, por

assim dizer, esta autoridade temporal ,.
que procuravão arrogar-se

hítvia tanto tempo. Nenhum delles affeclou com mais altivez este

prelendido direito de dar ou usurpar os thronos, como Gregório Vlí.

A inconslaneia do imperador Henrique IV , a soa momentânea fir-

meza, seguida muitas vezes de uraapusilianimidade incomprehensivel ^

a sua submissão tão desbonrosa , como intempestiva a sua vingança,

forão funestas pela profunda impressão que fizerão nos espíritos vul-

g-ares, que ven^o Roma impune,, conchiírão d'ahi que ella estava

bem fundada nas suas pretençôes. Falsas consequências íorào sernpre

a lógica do povo. Por outra parte o triunfo de Gregório VII tinha

feito conhecer a seus successores ate que ponto podião estender-se as

suas pretençôes, e era indubitável que elles havião de leva-las até

onde fosse possível. Não convém dissimular que durante oXI, XI t,

e XIII séculos, e mesmo depois, nem sempre o throno de S. Pedro

foi herança das virtudes christâs. Homens ambiciosos, que para o

occuparem puzerão frequentemente em pratica todos os recursos da

intriga, conservavão nelleaquelle espirito revoltoso ,
aquella audácia,

orgulho, e gosto de governar, que se notão em todos os^ homens-

que só temem vista a elevação da sua fortuna. Se a intriga nãoaceos-

tuma os homens a serem justos, e se a ambição e a paz nunca an-

dão juntas, seguc-se que os papas deverão perturbar o munxio, em
quanto a thiara foi o património do mais hábil e astuto.

Frederico lí , dotado de um caracter mais firme que Henrique

IV, era também mais formidável que elie pela sua coragem; porem

Innocencio líí ,
que fora seu tutor

,
julgou que com este titulo podja

exigir muito. Daqui a primeira explosão das borrascas que troarão

sobre a cabeça deste imperador por todo o curso da sua vida. Honó-

rio III não teve sentimentos mais pacíficos ; porem a brevidade do

seu reinado, que só durou um anno, não nos permitte julgar ale'

que ponto elie teria chegado. Estava reservado a Gregório IX exce-

der Gregório Vlí e Innocencio líí nos seus furores. Frederico, achan-

do-se enfermo, e não podendo partir para a Terra Santa com a bre-

vidade que o papa desejava, lie por elie excommungado. Voltando

desta Cruzada dá o reino de Sardenha a um de seua filhos, O papa

pretende que ninguém pode ser rei sem seu consenti men1o , e excom-

munga de novo a Frederico. Ainda faz mais: depõe-no, e offeicGe
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o itnpeíio a Luiz iX rei de França, para seu ir,nào Roberlo , conde
d Arlois. Luiz IX o recusou. « Corno se alreveo o papa.djzelle a
« depor um tào grande príncipe, que nunca foi convencido dos cri-
a mes de que o accusào ? Se mereceo ser deposto, nunca o poderia
« ser senão por um concilio geral, ;^ A devoção de Luiz IX nao o
embaraçava de conhecer a dignidade dos reis; mas n?io estava iritei-
í-amente despido dos prejuízos do seu século. Acaso um concilio tinha
mrtis direito que o papa para depor um monarca? Corre-se entretan-
to 'ás armas, peleja-se, e Frederico he por toda a parte vencedor.
Morre Gregório IX, succede-lhe Ce]e>tino IV, que nào reina mais
tj^ue um mez, e fica por dois annos vaga a cadeira de S. Pedro:
íempo feiiz para Frederico, e o uoico que desfructou em toda a sua
vidâ. Até então, para agradar ao papa, tinha Kido longe da Euro-
pa expor a sun vida ao ferro daquelles homens que Roma chamava
infiéis, ainda que não tivessem promettido coisa alguma a Roma
nom aos seus altares: ua sua volta tinha visto Roma reconhecida
publicar contra elle uma Cruzada , arrancar ao seu poder toda a Lom-
bardia e uma parte da Alemanha, e finalmente, com desprezo de
todas as leis da natureza, induzir seu próprio filbo á revolta, ar-
mando-o contra seu pai. E que mal tinha elle feito a Roma ? Que-
rer conservar a magestade ijiiperial na sua integridade.

Da-se em fim a purpura ao cardeal Sinibaldo, Innocencio IV,
e ju!oou-se então certa a paz. A mais intima amizadeunia Síaibal-
do o Frederico

,;
mas desapparecêrão debaixo da ihiara todas as lembran-

ças desta amizade. Innocencio exígio ainda mais do injperador

,

que Gregório IX; e Frederico, illudido pelo homem que maisamá^
ra, mostrou-se cada vez mais inflexível nas suas repulsas. De uma
'c outra parte foi extremo o ódio; porém a fortuna decJarou-se a fa-
vor do imperador

, que estava bem prevenido , e o reinado do
pupa começava apenas. Não tendo Innocencio tido tempo de se
•preparar para a defensa, e apertado por todos os lados , he obrigado a
fugir de ílaiia, refugia-se em França, chega a Lyào , e alli convoca
aquelle fauK-so concilio em que desenvolveo á vontade todo o seu furor.
F^slavão presentes Luiz LX e Henrique íll de Inglaterra

, cujas solli-

citaçòes a favor de Frederico forão rejeitadas; e dois poderosos reis

consentirão que um padre despojasse um seu igual, sem vingar a ma-
gestade soberana tào insoleiítemenle ultrajada. Oi embaixadores de
Frederico nào liverào melhor acolhimento. O papa , escutando somen-
te o seu ódio, excornínunga c depòe Frederico ao mesmo tempo- e
foi esle o signal da guerra. Dividem-se os eleitores, e da-se o impé-
rio a Henrique Landgrave de Thtu-ingia e de Ile>se. Cornado filho

de-Frederico ataca H(Miri(]ue e o mala no combale. SucccdedijeCiui-
Uièrme, conde de IJollund;i , (juc nào he mais felii; guerreiro. Mone

«r^-r
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cm fim Frederico, allenuaclo pelas fa(li.ía3 e pesares, e toma sou filho

o litulo <]e imperador, que oseleitorcá dào a outros dois principeà, cii-

noiíies aponas são conhecidos. Conrado não conservou mais quejOS

os reinos de* Nápoles o .Sicília; e as intermináveis desordens que o

orí^ulho dos papas semeara na Alemanha ,
produzirão este interreg-no

•de vinte annos, em que- facciosos inundarão de sann^ue a Germânia.

Soce^ados qs papas, porque o mundo ardia em guerra, occupárão-

se com 05 hereges, cujo numero, como já dissemos, se tinha augmeií-

tado consideravelmente, e foi então creado o tribunal da. inquisição.

Se pois os desastres do Sul presidirão ao nascimento dos primeiros

Inquisidores, o incêndio do Norfe allumiou o dos segundos.

O plano desta iní>tituição redigido pelos cuidados e debaixo dos

olhos do papa foi apresentado ao seu conselho privado, e suhmet-

tido á discussão. Fnnocencio TV não podia tem.er opposiçâo da par-

le dos membros deste conselho, composto de cardeaes todos creatij-

ras suas, e alguns dos quaes, lisonjeando-je em particular de subir um
dia ao pontificado, vião com pra^íer fundar-se um tribunal theocra-

tico, de cujas vantagens se aproveitariào , sem que lhes fosse impu-

tado o odioso de uma semelhante instituição. í^or conseguinte tratou-

se menos de decidir se deveria estabelecer- se a Inquisição , do quede

prever os obstáculos que experimentaria o seu estal^eleci mento, e de

deliberar sobre os meios de vencer ou remover estes obstáculos.^

A este respeito occurrêrão dois, que logo fi^erão impressão nos

espíritos. O primeiro versava sobre a opposiçâo , insuperável tajvez,

que os bispos farião á autoridade que se queria dar á Inquisição; e

com effeitò elíarihes tirava o poder de conhecerem do crime de here-

sia , direito de que erâo infinitamente ciosos , e de que sempre esti-

verão e estavão ainda em posse. Acaso não era para temer que elles

pretendessem ter tanto direito para julgar os hereges como os frades

novamente instituídos? Já descontentes, por estes frades haverem sido

subtrahidos á sua jurisdicçâo , a pesar de todos os antigos cânones e

do uso constante da Igreja , podia alguém lisonjear-se de que elles

consentissem era ve-los constituídos como juizes supremos de seus re-

banhos, e talvez delles mesmos, em um ponto tão delicado e de tão

grande importância como o da doutrina , e da crença l Podia por

conseguinte esperar-se que elles dessem o seu consentimento? E quer

se affrontasse a sua opposiçâo
,
quer se proseguisse com o projecto,

não era isto adoptar um partido cuja violência acarretaria grandes

perigos? Por outra parte , ainda quando ousassem mtenta-lo , não

farião com isso mais que assegurar a próxima ruína da Inquisição;

por quanto os bispos reuniriâo todos os seus esforços para a destruir,

e nisto seriâo auxiliados por todos os fieis, que, a pesar do seu res-

peito para com a Santa Sé , não veneravâo menos o episcopado;;
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I.)oÍ3 (^ra «ma apiriiâo invelerada eui toda a Christíiíjdade, que a au-
toridade supretna da I-reja residia nos concílios geraes. o'consellio
í^z lambem obseivar ao j)apa que seria uma ruanifesta ingratidão of-
fender os bispos em um ponto tào capital , visto que os papas Jhej
t^rao devedores da maior parte da sua autoridade pelo zelo que ú-
nhao empregado em faze-la valer, ate mesmo á custa da sua; e que
finalmente Lendo mostrado a experiência que as instituições nào se
tonservavào pelos mesmos meios porque tinbào sido estat)elecidas

,

era evidente que o maior interesse dos soberanos pontiíices consistia
em se manterem na mais estreita uniào com os outros bispos.

Depois de examinado por todos os lados este primeiro obstáculo,
j>assou-se a discutir o segundo , não menos difficil de vencer , como
particularmente notou Marsolier na sua obra sobre a Inquisição,
que consultamos neste lugar. Era incontestável que este tJ-ibunal|
investido no poder que propunhào conferir-liie , despojaria os juizes
ieigos do seu antigo e solemne direito de processar os hereges. Acoa-
leceria pois que todos os soberanos caíiiolicos , ciosos de manter os
magistrados na autoridade que lhes conferiào, se unirião para se op*
porem aoestabeltícimento da Inquisição; e que sendo uma das maio-
res prerogativas da dignidade real o" direito de vida e de morte que
se propunha conceder aos Inquisidores , nuo era presumivel que os
soberanos quizessem reparti-la com os frades. Havia disto uma pro-
va bem recente nu mesma conducta de Frederico II

,
que a pesar da

protecção com que honrara os Inquisidores , tinha comtudo conferi-
ndo unicamente aos magistrados o direito de condeinnar e fazer exe»
cular os hereges.

Estas reílexòes não fizerão abandonar o piojecLo , mas conduzi-
rão a procurar expedientes para evitar taes escolhos. Relativamente
aos bispos, resolveo-se que ticassem unidos aos Inquisidores , docla-
lando-fcc que nada se faria sem a sua participação , e que assi^tiriào

aos processos, toda* as vezes que o julgassem conveniente. Esperava-
se com isto que aborreci(k^ elles, com o andar do tempo, de um iwi-

nislerio que lhes não offereceria em si mesmo indemnização alguma
das fadigas que lhes impunlia , dcixarião insensivelmente cahir todo
o peso sobre os Inquisidor-es, e que desta sorte obteriào com o favor
uo tempo aquella autoridade absoluta que não ousa vão couferir-lhes

repentinamente.

Quanto aos magistrados leigos , contarão mais facilmente com
o seu silencio, e descançárão a este respeito sobre a autoridade qua-
ài absoluta de que o papa gozava na Itália ; autoridade que elle de-

via áscommoçòes do império , e que o interregno lhe deixava exer-

cer em paz. Comtudo, para evitar a critica de haver desprezado in-

leirau}ente as prerogativas dos magistrados , resolverão que a clles
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porteaceria a noineaçâo dos officiaes subalíernos da inquisição , eque
vsla iu\o poderia ciripregar otilros; que quando os Inquisidores frzes-
tein visitas no dislricto destes tnagistrados

, poderiuo dar-llies um as-
bessor; que lhes seria devolvida a terça parto dos bena conliscados,
paia a empregarem nas necessidades publicas; e que em quanío ao
mais, se coaduziriào com eiies segundo us circansiancias , condescen-
dendo em alg-uns pontos pouco iiuportaaíes, ,. os quaes [xirein se fa-
iiào valer

, quanto fosse possível:, pararincuicar a condescendência
que se (inoiria ter com elles. -; ' -.

: -.

Discutio-se depois no conselho como se obterião os fundos neces-
feanos e annuaes para supprir as despezas do novo iribunaí , asquaeã
consisliuo nos oníenudos dos Inquisidores

, nos salários dos oíBciaeS
subalternos e carcereiros, nas soldadas dos esbirros , na sustentação
dos presos, nos gastos que iaria a execução das sentenças, na acq^ui-
6içao, arrendamento e reparações dos edifícios, en 'outros muitos ob-
jectos que se nào podião prever nem determir-ar. Como se tratava d«
uma instituição creada pela Santa Se , e totalmente addicta a ella ,
teria sido mui natural que estas despezas fossem tiradas do thesouro
do papa

;
porem a avareza dispunha o contrario. Decidio-se q.ue es-

tes gastos fossem feitos pelas communidades dos lug-ares emque se es-
tabelecesse a ín(]uisição; e para allucina-Ias sobre esta injustiça, re-
solverão exaggerar-lbes a vantagem que tirarjão da porção dos beus
confiscados, e das multas que se deixavão á sua disposição.

'r
,'^PP^f^^^°^)^^^'^'«*íe plano, cuidou logo o papa na sua execução.

J inhao Sido tao assignalados os serviços dos fJomi nicos na primeira
.dado da Inquisição, que el!e não podia escolher outros agentes. Foi
por tanto a estes frades que se confiarão as funcçôes da nova Inqui-
sição, e a Lombardia, a Romanha , e a Marca d'Ancona forão as
primeiras provmcjas em que eiles forão inslallados. Uma circunstan-
cia digna de notai-se he a grande timidez que mostrou Innocencia
1\ em propagar uma insiiíuiçào em que tanto se. empenhava. Este
successor de tantos pontífices , cujo ardente gemo tinha ordenado a
ê"uerra aos sooeranos contra seus próprios vassallos, e accumulado tantos
mtortunios sobre a cabeça. de seus inimigos; estehomem^ cuja audácia
«ao tinha sido aterrada pelas longas victorias de Frederico II , eque
lugitivo, mas^sempre imperioso , desprezara os rogos de LuizIX e
de tlenriqueiíí, dos quaes. um poderia recusar-lhe um asilo, e o ou-
tro arrebalar-lhe uma porção ira mensa das rendas da Santa Í!ié

; que
altivo no seio da desgraça , leve a temeridade de excofnmmigar e
uoseutnronizar um dos mai^í poderosos príncipes da Furopa , sem
outro apoio mais que a magia do seu titulo e uma assembiêa de âOO
padies, cuja íraqueza não ousou combater nem confirmar o seu de-
creto

;
Cole iioiiíeai que chegou a ser tão poderoso pelas espantúsaa

G
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dissariáões da Ale.uanHa, pelo silencio da França e In^^lalerra sobre

as suas pretençòes
,

pela ioercií. da líespanha, dividida ainda nevta

época em pnqticnas monarquias
,

peja mestna siluaçào dfts grnn<lo3

republicas de Itália, que a si»a politica concentrava inteiramenle nos

granJes interesses do co.innercio , e tornava mais iiul inerentes ás usur-

pações th-aocraticas; este homem, digo, cujoorg^)lho i^areeia nào ter

mais trabalho que iatiinar as suas voatades ás Naçòes para se ver

obedecilo; eite homein comtudo não se attreveo a fazer com que a

sua mais querida instituição transpuzesse, durante a sua vida, os Ji-

mites de seus próprios estados , ao mesmo tempo que a inlroducçào

delia eai toda a Christandade teria sido para elle um triunfo tào gra-

to. Acaso nâo se percebe claramente, nesta desconfiança das próprias

forçai» , o sentimento que lhe iuspirava a sua creaçào ? Nào se pode

pois dizer que elle nào deixava dy conhecer quanto e!la tmha de odio-

sa , e que o creador da Inquisição foi o primeiro homem cujo espiri-

to calculou todo o horror que a accompanhava ? He Circc que se ri

compondo os seus venenos, eque prevê com espanto os seus funestos

effeitos.

O papa estava tâo persuadido da inipressâo que ella faria sobre

6S mesmos povos da sua dependência ,
que não satisfeito com a sua

submissão, quiz liga-iós ainda pela religião do juramento; e por is-

so dirigio aos magistrados, pretores e communvdades dâs cidades em
que estabeleceo a Inquisição , »ma bulia dividida em 31 capítulos,

em forma eáe regulamentos para esta i nstit -.lição ^ ajuntando-lhe estas

duas clausulas especiaes ede rigorosa execução: l.* que estes regula-

mentos seriào registados sem demora em todos os archivos públicos,

para sarem inviolavelmente observados, nâo obstante todas e quais-

quer opposiçòes cujoconhecimentoe decisão a elle só era reservado ; S.*

que oa Inquisidores serião obrigados a pôr immediatamente inlerdi-

eto nos lugares em que fossem derrogados estes regulamentos , e a

excommunga? as pessoas que recusassem conformar-se com elles.

A Inquisição foi a principio recebida com pouca repugnância

Bas Ires protiBctas já mencionadas ; mas sendo depois n»ais bem co-

nhecida, lornou-^e gieral o descontentamenèô,e rebentou de todas as

partes a resistência á execução da bulia. Depois- da morte de Inno-

cencio , Alexamlre IV, seu successor, vio-se obrigado a «lodifica-la, sem

que esta condescendência puzesse termo ás opposiçôes e ás queixas.

Seis anoos depois, Clemetile IV , e successivãmente Gregório X,
e ainda alguns outros papas tentarão , mas inutilmente, torna-lá apor

em vigor , e continuou a opposição ,
que não deixava de ser bem

fundada. Qi Doininicos tinhão, desde a sua origem , commettido o

erro de fazer bem patente o seu despótico caracter. Espiões indiscre-

tos eimpoliticQS, introjiaLtiào-âe na adonini-Jtração publica, lançavão

i^^
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a sua vista ínquisitorial sobre loJasns operações
,
prelendíâo jufga-las

por mais estranhas que fossem á Religião, opresenfavâo-nas debaixo

de uma faloa luz ao povo , cuja disciplina perturbavâo por este modo ;

faligavào os rnagislrado» coio as suas representações muitas vezes in-

tempestivas, e sempre insolentes ; erapeciãoa marcha de todos os ne-

gócios , e encoutravào heresia em t<.ida a parte onde achavâo resiòten*

cia e razão. Nào menos perigosos oa sociedade particular, inlrodu-,

ziào-se em todas as casas; faziâose juizes de todas as pequenas desst-

venças de familia ; ali menta vão todos os pequenos r^sentiaientofe, pa»
ra melhor espreitar as consciências; aproveilavâo aquelles lev«s desa»

fogos qiie um ligeiro descontentamento suggere a ftn?a esposa coatra seu

marido, a um pai contra seu filho, aos criador coatra seu^àmp; acari-

fCiavâo os homens apaixonados
,
para os transformar em delatores ; fun-

davào accusaçòes sobre relações infleis , sobre confidencias muitas vezes

nienlirosas , sobre procedimentos innocente» , .interpretados pelociumen
destJgurados.pela inveja , envenenados pela calumnia; e disfarçando

os seus intentos com a mascara da. amizade , caliião de improviso so-

bre vittimas que de seu vagar escolhião. Nào mostravão mais pejo

nas funcçòes religiosas. A confissão principalmente era a Siia arma
ÍOais segura e a mais pérfida. A astúcia das suas perguntas invertia

,as confissões:: as faltas alheias erão o único assumpto destas conver-
sações secretas, e o penitente era .absolvido dos seus próprios pecca-
dos> só por ter fallado dos peccados àilieios. Introduzindo por este

modo a divisão em todas as famílias, atemorizando todas as consciên-

cias, perpetuando todas as inimizade-s, ajuntavão a este infame pro»

cedimiínto a mais o(Jii>sa aspereza no modo de multiplicar ao infinito

os motivos de confiscação, a mais insigne má fe'
,
quaiidoas commu-

nidades revindiçavào a terça porte no conformidade da sua in*lilwir

çâo, e o mais excessivo rigor oa percepçã,o dae reiídas que lhes era»*

consignadas. Tofuárâo por fim um ca rae ter serio as queixas quQ con-
tra elles se .suscitarão , declarando alem disso as cidades que não que-
liâo fornecer mais os fundos necessários para a subsistência dos Inqui'*

sidoreà , de srusofficiaes , e para outras despçzas do tribunal.

Apertada a corte de Roma pelo grito geral, foi obrigada a r€-

troceder ; mas nào a abandonou a sua profunda politica, e soub©
converter em seu proveito as consequências desta borrasca, que pare-
cia dever esmagar asua mais preciosa instituição. Declarou pois que
para o futuro as províncias em que fosse estabelecida a Inquisição

,

e aquellas em que já 'a havia, nã^ seriào mais obrigadas a supprir as
despezas deste tribunal, e que dalli em diante se proveria a isso poc
meios de nenhumi* maneira onerosos. Fingio condenmar a couductái
dos inquisidores, e para dar a entender que a sua intenção era re-

primi-los
, dco mais latitude ás allribuiçòes dos bispos sieste trtbunai^

G ^
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as qtiaes a principio ilips não deixara, como vimo?, ?eiui.-> p.iva evT-

tar que eiles se oppine^sem ar> seu estabelecimento. A' primeira vista
pareceria iim revez e^ía forçada condcpcendencia da Sania Se'; porem
a astuta Homa

,
procedenílo daquella maneira, conhecia stifficiento-

mente os homens para ver quanto terreno ganharia para o futuro por
esta appairente retirada. Km primeiro lu^ar livrava a sua predilecta
obra prima de uma ruina que, segundo todos os annuncios

,
parecia

tão certa como inevitável, e este era o ponto mais importante. Km
segundo lugar

,
por ejta falsa apparencia de equidade, restabelecia-se na

estima das pessoas imparcioes, e as dispunlia a darem para o futuro
menos credito ás queixas contra os Inquisidores. Em terceiro lu'yar >

augmentando a autoridade dos bispos no tribunal, lisonjeava o seu
orgulho, ligando-os mais fortemente á sua causa. Em quarto lugar ,-

assalariando ella mesma os inquisidores, acabava de pô-los na°sua
inteira dependência, obrigatido-os

,
por seu próprio interesse, a se Ibé

affeiçoarem sem reserva, anão terem outra tegra senão os seus capri-
chos

,
nem outra guia senào as suas vontades. Em quinto higar, cm

fim, desonerando o povo dos impostos que delle se exigiuo para ma-
nutenção da Inquisição , o tornava mais indifferente aos actos deste
tribunal

, e quando julgasse convenicnteusar de rigor contra os homens
poderosos, esjava quasi certa do seu silencio, pois nãohe fácil suble-
var a multidão, senào quando se lhe pôde fazer ver que he lesada na
sua fortuna por aquelles contra quem se julga necessário excita-la.

A experiência não tardou em provar que Roma senão engana-
ra naí suas vistas; porque a Inquisição, que a principio fora estabe-
lecida somente ná Romanha , na Marca d'Ancona, ena Lombardia
o foi brevemente, sem obstáculo algum, na Toscana, no estado de
Génova, e em quasi toda a ftalia ( exceptuando Nápoles e Veneza ),
s6 pela razão de se não exigir mais nada para a sustentação destees-
tabolecimenlo. Nem tão pouco se enganou ella na sua esperança so-
bre a indiferença dos povos; porque oiTerecondo-se logo occasiâo de
tirar vantagem

, contra os partidistas do poder imperial em Itália, da
iryiprudenle protecção dada antes por Frederico II aos Inquisidores,
vio o povo com indifferença a perseguição e ruina das mais podero-
sas tamilias, cujo credito o teria facilmente sublevado, se a Inquisi-
ção lhe fosse ainda posada.

• Foi principalmente no principio do século XíV que rebentou es-
ta ipe-seguição contra os principes de llalia affeiçoado-^ á casa impe-
rial. Reinava enião em UornaJoào XXÍÍ, e Luiz'dc Baviera em Ale-
manha.^ O primeiro a quem atacarão foi iVlatbcus Visconti , duque
de Milão, que era vassuilo do imperador, e que por conseguinte
Wíe devia um;i fidelidade iliimilada , da qual nunca se apartou. Era
isto mais ura motivo para o estimar; porem o papa nào discorria as-
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siui. o 0(Jio que Joáo'XXtl nutria ccíilra Lui:: de Baviera íliind

seuo mais ridículo motivo.. Era-esl LI a ept^ca em que se agiturao or:-

Ue os frades de S. Francisco aqiiellas grandes e sublimes qucstoe?

.

se elies erào ou não proprietários dos alimentos quese lhes íorneGirio'
depois de haverem íeito uso delles ; se os seus hábitos deviào ser
brancos, pardos , ou pretos ; se os deviào trazer curtos ou compri-
dos ; se convinha que foss-em de sarja ou de pano ; finalmente se
tis capellos deviâo ser redondos:, pontudos , largos ou estreitos.
O papa deo tanta importância ao exame destas puerilidades

, co-
mo se se tratasse dos interesíses da Europa. Os Franciscanos

, cuja
opinião deyia--Sfer de um grande peso em semelhante contenda

,
nào esperarão pela decisàò do pnpa. Declararão no seu capitulo o-eral

de Perusa
,
que a sopa , depois de comida , he uma propriedade in-

alienável
; e os seus doutores tiverão ordem de pregar esta douhina

no púlpito ,í eassim o fuerão. irritado o papa comeste alteníado
contra a sua fíiitoridade, ameaçou a ordem com uma suppressão
total. Files poreni o declarárãJ herético

, e appellárào delle para o
imperador, que não só os tomou debaixo da sua protecção

, njas até
creou papa a um Franciscano, Pedro de Corbiere

, com o nome de
Nicoláo ¥. Sem duvida esta grande expoísão offerecia á Inquisição
tim bello campo para cultivar. Ella deveria naturalmente dirio-ir os
seus golpes contra Luiz de Baviera, contra os seus Franciscanos e o
seu papa; mas pelo contrario foi contra Matheus Visconti, que nào
tinha parte alguma neste negocio, que elJa os dirigio ; e a razão dis-
to he bem clara: porque era mais fácil de despojar. Os inquisido-
res depuzerão contra elle , e declararão por herege este príncipe, que
jamais se tinha intromettido em matérias de Religião, que nunca ti-
vera altercação alguma com João XXIÍ nem com seus predecessores
que deixava disputarem paíí os Franciscanos, e a quem a contenda
dos capellos só podia servir de divertimento

, mas não de interesse.
Q papa confirmou o juizo da Inquisição, e publicou uma bulia*
mais extravagante ainda que a sua decisão

, pela qual prohibia a
todos os príncipes cVítalia toda a communicaçâo com Visconti e os
povos da Lombardia. '

O bom êxito desta primeira empreza conduzio a novas tentati-
vas

,
e as suas segundas victimas forâo os príncipes da casa d'Est.U papa lhes havia usurpado Ferrara ; mas tinhào tornado a en-

trar nesta cidade chamados peia affeiçãodos habitantes. Fez-se ain-
da intervir a causa de Deus nesta luta ; e comtudo se alguma coi-
se ha^mad majorem gloriam Dèi , era ver príncipes

, injustamente
despojados de seus estados

, reconquista-los do poder deumnadre ava-
ro; pois um tal acontecimento está na eterna equidade

, e he tão confor-me as leis divinas como ás humanas. Não forâo deste acordo o ir-
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mào B(Vi, Inquisidor» e o seu confrade Ciuy llangoo, bispo <l(í

Ferrara, q<ie deter mimárào inforriiar o papa (Us acço«s , empresas e

çretiÇA (loÃ principcà <í' lí>t. Cilarào-uoá fiarão seu tribunal, onde nào

comparecerão^ julgarào*;ioi tocados c cori vencidos do crime de he-

resia, decretarão a confiscação do seu património, decUraado-os pri-

vados das suas honras, e fulminarão contra e lies uma monitoria.,

prohibindo a to<Jaa pessoa, de qualqjier qualidade que fosse, o man-

ter com élles, com osseu<. adliereales e denominados vassallo» , com-

Hiercio algum ainda mesmo civil.

Também níio poupou a Inqviisiçâo as illustres casas dos Mala»

teslcs, dos Ordtílàfos, e dos Manfr^dos, dos quaes uns reinavào em
Rimino, e os outros em Forlieem Faença. Innocencio VI pretendeo

ter direitos sobre estes cidadãos; mas estes direitos nàoerào outros senão

o seu odio.con ira estes grandes, considerados entào na -Itália como Gi-

belinos. Nào necessito ieiiíbrar que por e-sta denominação \ie que ^8

distinguiào os partidistas do iaipera ior , bem como os do papa pela de

Guelpho>i. Sendo pois atacados pela Inquisição, opptizerào r.^5Í4en-

cia , e forâo declarados herege* : zombarão da decLiraçào , e forào

por conseguinte excommungados ; mas couio este titulo de esLCOinmun*

gados aào pareceo aiemorixa-los mais que ode hereges, a luíjuisiçào,

dirigida peb papa, recorreo ao seu expeiliente ordJaarJo., fuzeudo pré-

gí»

r

"contra elles uma Cruzada
,
que (&í correr bastaole sangue. Oí

Aíalatesles forào os primeiros que eedêrào consentiado em possuir

-Rimino como vigários da Santa Se; e desde então forào olhados

como orlhodoxos, nào se exigindo delles nem abjuração nem peni*

tencia. CoBsentiodo na dependência do papa , linhào satisfeito a tu-

do.

Os Ordelafos e os Manfredos defenderâo-se por mais tempo , e

esta guerra foi sobre tudo notável pela coragem de Cia, esposa da

Grdelafo, que defendeo Cesena com tanta .intrepidez como se.i espo-

so defendia Forli. lista generosa mulher foi alli sitiada por CmI Al-

vares Carilho Albornos deCuenca, arcebispo de Toledo, em Hespa-

ilha, e entào Ugado de Innocencio VI. Fiste prelado, que &e tniha

feito' celeb.e naquelles desgraçados séculos , em que os mmislros de

um Deus de paz se não euvergonliavão de unir a espada ao Lvan-

oclho, acoiraça militar ao linho dos altares, havia aprendido a

arte da g.ierra no reinad » de AiVonso Tl, rei de Castella ,
e couj-

mandado os seus exércitos contra os !V1 oiros. Foi elle que sendo

deixíis chamado por Urbano V para lhe dar conta das enormes

sominas que recebera para fa/^r a conquista da llalia, sahio des-

ta difficuldade por uma sublih^za do engenho, fazendo conduzira

presença do papa um carro carregado de chaves efech:»<luras
:
» Al-

« li tendes, lhe diz elle, a applicação que dei ao vosso dinheiro: eu
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« VOS ftz senhor de Iodas as cidatles ciya^ cfeavea e feebadui;ãs vedes

w aqui. 'V ^ valorosa Cia. dep€>is de um cerco tâo longo como san-

guinolento, foi abrigada a sofírer o jugo deste Legado , Dâo mienos

hábil tia guerra q^ue na intriga , o qual bem longe de hcwa-raí esláb

mnllíer , rtí>peilando a sua conducta magnanttna , e conéo)ánd©-a lioà.,

seus revezes com bem njereetdaiS aLíençèes , a; mandou pér a ferros

ivuma prisão, onde acabou os seus dias. Quando ern fira os Ordela-
fos e os Manfredos ficarão submettid<bs , a conduda da Inquisição

para com elles foi semelhante á que tivera com os Malatestes. Ape-
nas as %uas riquezas cahirâo em poder do papa , forâo desde logo
bons Gatholieos.

Taes forâo os primei ro-s trabalhos da Inquisição em Itália ;e pelos

©b^tacuI^03 queo scu estabelecimonto experimeolou n'um paÍ2^ otixleat

corte de Roma tinha tanta autoridade , claramente se vê qiianrto

horror inspirava já este tribuna!. Recordemos os meios artifieioáos de
que os papas forão obrigados a valer-se para conserva-la : não foi me-
nor a industria que emprt^gárâo para tirar vantagem daquelles mes-
mos Hieios. A sua- primeira intenção tinha sido servir-se da Inquisi*

fão para humilhar os bispos , e por uma htabil inversão servírâo-se

destes mesmos bispospara realçara Inquisíçào. Tinhâo-se servido deila

contr.a Frederico ÍT para aecusar este priucipe deatheismo e impicílade,

lisonjeando-se que eom o auxilio desta suspeita lhe ha viâo de roubar
aaffeíção de todos os Gatholieos. Frederico, tomando os Inquisidores
debaixo da sua protecção , tinha pretendido frustrar esta intriga. Nada
a este respeito podia desacreditar niais os Inquisidores no espirito dt>'

vulgo, doque vô-lòs tornarem-se repentinamente amigos daquelle que
tantas vezes tinhâo representado como inimigo de Deus ; mas pela inter-

pretação astuciosa da conducta deste principe, cuja imprudência já fiz

notar , salvarão os papas a Inquisição do aviltamento em que esta-

contradjcção de principies a teria feito cahir , servindo-se da mesma
protecção que ella obtivera deste imperador para destruir em Itália'

todos os partidistas do poder imperial , e fingindo abraçar a defensa
das leis de um príncipe, para com mais s^urança abater os verdadei-
ros apoios de seus suecessores. Tinha parecido aos papas summa mene-
ie lisonjeira a idea de terem á sua disposição um tribunal theocrali-
co, sem. que as despezas delle carregassem sobre otliesouro deRoma.
Instruidos pela experiência fol-lhes preciso' itnpor silencio á avareíia,
para apaziguar o máo humor dòs povos ; ma& obrigados a pagar á
Inquisição, çmpr^árão-na em assegurar a conquista da Itália , e os
despojos que etía poz a seus pés

^
iodemnizárâo amplamente a sua

economia dos sacrifícios pecuniários que lhes fora necessário fazer,
ís^ão se sabe pois qual deve causar mais admiração, se a astúcia que os
papas manifestarão a princípio para livrar a Inquisição dos obstaeu-

wm
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ios que a anitíaçavào , e upailar du seu berço as descoiihanoas que
deviào cerca-la, se a grande arle com quo dasciícunstaixiias as mas
capazes de liaualoniar a sua obra, soubcráo tirar partido, uãosórnenlc

jiaia a propagar, apeiíeiçoíjr , etoruat mais lemivel , masaiuda para

acrescenlar mais utu grão ao seu próprio poder , muitiplicando os

seus estados, augmeiítando os seus tliesouros , cdimiQuindo o numero
dos seus inimigos.

He necessário confessar que nunca o espirito humano esteve mais
completamente ameaçado na sua independência , eque, desde a invasão

dos ]\ioiros, nào tiniia a Europa corrido mais imminente perigo. Lina
vez firmada a Inquisição alem dos Alpes, como começava a sè-lo em
Ilalia , e como o projecLavào os papas , ficava sem gitrantia a auto-

ridade dos monarcas; os grandes das d ifferentes Nações nàoteriào si-

do mais que vis rebaniios, cujos dias dependerião do capricho eodi-o

de um frade; lodos os povos teriào sido vulnerados nas suas relações,

na sua industria, no seu commercio, e nos seus mais caros interesses;

todos os pensamentos nobres e generosos teriào sido sulfucados , todas

as sciencias imputadas a crime, todas as descobertas j)roscriptas, to-

da a industria paralysada ; a Kuropa não leria sido mais que utn iin-

menso tumulo, em que os reis aviltados e temerosos, os grandes sem
honra e sem gloria , os povos sem leis e sem energia , tenào sido se-

pultados sem defensa nem movimento ;e sobre este vasto catnpo, es-

terilizado pela ignorância , teria ficado em pe um só orgulho , o dos

papas: e aos pés deste monumenlo de autoridade , único herdeiro

de todas as autoridades aniquiladas , os cadaialsos levantados para

dcolar a sabedoria e.a razão, e os verdugos deixiuido em paz oscri-

mes para ferir somente os pensamentos. iVem me lancem cm rosto o

haver traçado este quadro com cores nãmia;inen;.e carregadas: se sou

exaggerado, que o digão os povos (]ue' a -Inquisição oppriuiio.

Qual foi pois o poder que poupotj á espécie humana esie avilta-

mento, que parecia inevitável ? uma daquelias circunstancias, quenern

a intelligencia pode prever, nem a prudência piepurar, ecuj^ singula-

ridade nao fere vivamente os espiriíos , senão depois que uma longa

experiência permitlio considera-la em todos os seus resultados, lia com

ctieito na iustoria uma época mais digna da atlenção do filosofo, do

que aquclla em que se vè o estabelecimento da Inquisição coincidir.

leli e das arlBS na iiuro-por assim dizer, com o renascimento da:

pa , e a Providencia imitar a natureza, que pòe muitas vezes o anu-

doto ao pe das plantas venenosas? Digo a Providencia; pois não foi

certamente nem o piesentimenio do perigo, nem o horror do íuluro,

que fez nascer a imprensa quasi a par do herço da Imjuisição. Os ho-

mens não maquinarão aqúéda de Constantinopla para fazer com que

os Gregoà relluiòsem sobre a Ilalia, e preparassem com os ?eus co-



nhfecimentos uM contrapeso ao áystema destrtictor das luzes. Quando
Cimabue e Giotto creárão a pintura, não lhes veio á idea que esta
.bella arte conduziria o homem ao amor da poesia; que oo-osto da
-poesia o remontaria á antiguidade; que a antiguidade lhe revelaria o
segredo das suas numerosas theogonias; que oseu pensamento se en-
grandeceria pelds confrontações, e que o seu juizo, menos incerto e
menos timído, tornaria a sua imaginação menos exposta a deixar-se
surprehender, menos accessivel ás fabulas

,i menos dócil nas mãos ò
impostores. Quando os Fortuguezes explorarão as Costas d' Africa,
•epçnetrárão. até ás índias; quando Colombo imaginou um novo mun-
ido eodescobrio, tinhãoacaso em vista estes ousados navegantes a pro-
pagação deverdadesnovas?,>Qu«reriãoel]es tirar do seu complexo ntn
.systema do mundo, cuja evidencia podesse refutar pretendidos prodi-
-gios, inventados somente para conservar o espirito humano em es-
treitos limiíes,eaffasta-lo da física aterrando-o por meio de mentiras?
Quando aambição, auxiliada pelas riquezas , collocou os Médicis no
throno de Florença, quando seus filhos se assentarão na cadeira de
S, Pedro, quando a sua brilhante educação adornou a sua corte de
todos os encantos das artes liberaes, equandoo exemplo destesprin-
cipes animou os homens ao estudo, á reflexão, á indagação dobello,
do jnsto, e da verdade, dir-se-ha que aterrados pe{a ignorância , tão.
j)ecessaria á solidez da Inquisição

,
procuravão preparar os séculos

jnstruidos, que devião um dia esclarecer a sua horrenda deformidade?
:Não: apenas foi creada a Inquisição, tudo se conjurou contra cila

,

e nmguem duvidou disso. Parece que ura poder invisível dispoz os
successos, que os homens se prestarão a isso sem suspeitar o inimigo
contra quem erão dirigidas as suas forças , e que um Deus condoxio
a empreza sem revelar a seus lugares tenentes nem o objecto do ala«
que, nem o theatro do combate, nem o tempo da vicíoria.

Assim pois, quando ínnocencio IV e seus successos es^derãl) uma
attençao tão escrupulosa ao exame dos obstáculos que podiâo conira-^
riar o seu projecto, e lançarão mão de tantos expedientes para des-
truir uns eattenuar os outros, aquelic de que lhes não era permiltido
triunfar foi o único que elles não antevírão , e este obstáculo era
aquella fermentação geral, aquella espécie de febre, que no XIV e XV
séculos agitarão os espíritos, e os entregarão a uma espécie de inquie-
tação indeíerroinada

, mas profunda, cuja influencia osimpellia para
todas as novidades , os lançava além das suas esferas, para desfrucíarem
prazeres desconhecidos, que não podiâo definir nem adivinhar,
cuja necessidade experi menta vão, e tornando-os por assim dizer inac-
cessiveis ao medo, e superiores ás difficuklades eaos perigos, lhes fa-
zia abraçar todas as emprezas , não precisamente por sua utilidade,
mas com tanto que fosáem extraordinárias e í?igantescas, Daaui as

^ M.
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caracteres da imprensa, e o primeiro pensamento da Bazilica de S.

Pedro; a antiguidade desmascarada pela exhumação dos seus monu-

mentos, e Cícero resuscitado para presidir á elofiuoncia : dalli o Pop-

tu«"uez vencedor no cabo Tormentório; oHespanhol assentado sobr«

O throno dos incas, e logo depois Magalhães conduzido sobre as on-

das de um novo oceano abrindo em torno do globo a primeira esteira

de uma viagem audaciosa: dacolá a aurora das novas verdades que

deviào esclarecer Galileo ; o nascimento desta temeridade^, de que Lu-

thero pelo tempo adiante veio a fazer um fâo grande etâo bello uso;

o primeiro impulso dado a estes elementos de sabedoria, que nâo po-

derão submergir os rios de sangue, que o século XVI fez correr^sobre

a terra; a estes elementos queosbellos dias de Luiz XIV reunirão em
silencio; qu« depois delle desenvolverão os Francezes com tanta ener-

gia
;
que o fanatismo expirante tentou denigrir ainda pelas revoluções;

a estes elementos de sabedoria, em fim, cujos principios todos postos

em acção assegurão hoje a felicidade da Europa.

O maior inimigo pois da Inquisição foi a época da sua funda-

ção. Creada SOO ou 300 annos antes, o seu triunfo teria sido mais

completo , e mais difficil a sua queda ; porém o destino dispoz outra

coisa; e talvez se poderia dizer que esta instituição, pelo modo ex-

traordinário com que foi creada, tem alguma analogia com o cara-

cter singular dos séculos que a virão nascer. Qualquer que seja o

horror que ella inspira , he necessário comtudo confessar que a ide'a

de ao-rilhoar todos os pensamentos para reinar sobre todos os poderes,

de cercar de victimas o altar para rodear o pontifice de escravos, de

dedicar todos os homens ás vinganças divinas, para livrar para sem»

pre um só padre das vinganças humanas, he necessário, digo, con-

fessar que esta idéa traz comsigo uma espécie de grandioso e de ma-

gestade feroz, que ao mesmo tempo enche de admiração, e faz gelar

de terror. Mas em vão presidirão as Fúrias ao nacimento da Inqui-

sição. Em vão velarão os papas sobre o tição a que as negras deida-

des tinhão iigado a duração da sua vida. Ella teve a sorte de Me-

leagro, logo que o heroísmo unido á filosofia conseguio descobrir

t5 conáurair o fatal ú^sto de que dependia a sua pesada existência.
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LIVRO ir.

A-'l''^Bs OS papaà de cuidados pelo que pertencia á Ttalía, onde a
Inquisição exercia pacificamente as suas terriveis funcções , lançarão
entâò os olhos sobre o resto da Europa, para decidirem porque reino
começariâo a estabelecer este tribunal alem dos Alpes. Conferirão
á Alemanha esta funesta preeminência; arrebalárâo á fraqueza de al-

guns imperadores a autorização de que necessitavâo ; entrarão em
Hegociaçôes com muitos principes , dos quaes uns se deixarão persua-
dir, outros se neg-árâo absolutamente a isso. Foi pois somente á for-
ça de diligencias e astúcia que conseguirão introduzir a Inquisição
em algumas cidades; mas o maior obstáculo procedeo do caracter In-
dependente e generoso dos Alemães. O procedimento dos Inquisido-
res eni Itália , o abuso que faziâo da sua missão para perturbar e
desunir as famílias, a injustiça de suas sentenças , a barbaridade de
síj as execuções

, a sua avareza, rapacidade e extorsões, erâo bem co-
ifhecidas na Alemanha

, e 03 povos não estavâo muito dispostos a
soffrer semelhante jugo. Amda que a civilização

,
penetrando insen-

sivelrnente nestas regiões, tivesse adoçado os costumes dos Alemães,
nao deixavao elles de lembrar-se que descendiâo daquelles homens
por tanto tempo mdomitos

, cujo valor havia tantas vezes triunfado
dos antigos Romanos

, e opposto a sua selvagem e bellicosa altivez
aos duplicados esforços da fastosa e soberba altivez dos conquistado-
res do mundo. E com effeito, leis impostas por frades fanáticos, i?--
norantes, e mmtas vezes dissolutos

, não devião inspirar senão des-
prezo aos nobres herdeiros dos vencedores de Varo. Prevendo os pa-
pas todas as difâculdades que um tal procedimento opounha ao ^en
projecto

, derao m^lrucçôes particulares aos Inquisidores destinados
para Alemanha ,^,recommendando-lhes expressamente que empret-^s-sem a maior moaeraçâo nas suas pesquizas; que não recorreskm%o

heresia tivesse uma evi-

H â

confisco e prisões, senão quando o crime

W
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delicia tal que podesse bem convencer o publico ; que nos seus inter-

rogatórios usassem de toda a moderação, doçura e imparcialidade , de
que fossem capazes; e que se annuuciassem como anjos de paz, en-
cafreg^dos de reconciliar, e não de punir. Sobre tudo lhes era sev3-

rameate prohibido intrometterem-se nos negócios das famílias; e fi-

nalmente não deviâo resolver coisa alguma , sem primeiramente submet-
terem ao papa o conliecimento dos delictos pertencentes ao seu tribu-

nal. Com estas precauções julgava a corte de Roma conduzir insen-

sivelmente os povos da Alemanha asoffrerem as Inquisições. Espera-
ra tudo do andar do tempo, e se lisonjeava que faria nascer a épo-
ca em que a Inquisição , livre de tantos embaraços

,
podesse obrar

livremente , e desenvolver aquelle rigor que fazia =a essência da sua
instituição.

O successo illudío as suas esperanças. Das differentes cidades etúf

que os papas tinhào feito penetrar furtivamente, por assim dizer, os

seus Inquisidores , umas nem mesmo lhes derão tempo de se estabe-

lecerem , e os exjjulsárão logo á sua chegada ; outras os sofTrêrão por al-

gum tempo, maj recusarão ter com elles communicaçâo
,

prohibírâo

í\os mercadores que Ibes vendessem ou fornecessem coisa alguma , e
por este modo os obrigarão a retirar-se. Em algumas finalmente os

seus primeiros procedimentos forão marcados por insurreições geraes,

nas nuaes , cobertos de maldições , assaltados de ameaças , e cerca-

dos de perigos y se virão obrigados, para segurança própria, ase au-
sentarem para sempre. Tal foi o êxito das tentativas que fizerâo os

papas pelo que toca á Alemanha , e a experiência lhes mostrou que
devião renunciar inteiramente a esperança de manter alli a Inqui-

sição.

Procurarão compensar em França a vergonha da sua derrota

na Aleinanha ; e o seu grande receio sobre a pretendida existência

de alguns Albigenses que tivessem sobrevivido á mortandade de seus

avós, foi ainda o prelextoque fuerão valer. Lembrar-se-ha oLeilorque
depois da famosa guerra entre os AJbigeases eos Cruzados Caiholicos,

os primeiros Inquisidores se estabelecerão por sua própria autorida-

de em differentes cidades do Sul da França , e já referimos algumas

das escandalosas scenas que os seus excessos e barbaridade occasioná-

râo em Albi, Lavaur, Tolosa , e outras cidades. Não foi por tanto

difficil aos papas estabelecer alli ostribunaes da Inquisição, pois que

Cà meniHror, que os devião compor , exercião alli ha muito (empo,
ainda (]ue sf*m missão legal , as funcções de que se intentava reves-

ti-los. iMaí, uma nova ordem do coisas começava aapparecer, e a dar

fios es pi ri tos una direcção dilTerente. O reginie feudal caminhava

insen-iivelnenle t^ara a sua ruína; o numero dos grandes vassallosda

coroa , isto iic , daquoUes (}uc gozavão de Iodas as prerogativas da
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soberania , e não estavâo sujeitos senão á formalidade , muitas vezes

Hlusoria e frívola, da prestação defe' ehomenagem, onumero, digo,

áos grandes vassalloâ diminuia cada dia ; e ora pela extincçâo das
raças, ora pelos recursos da politica , ou pelos resultados da guerra, os

estados mais ou raeuos vastos destes grandes feudatarios passavâo pa-
ra as mãos dos monarcas ; e deste modo

,
por exemplo , he que os

condados de Tolosa e Provença, onde se havia estabelecido a Inqui-
sição, forão reunidos á coroa porFilippe o Valente. Então as cidades,

protegidas por um poder mais formidável, estavâo menos expostas ás

invasões da corte de Roma ; os magistrados, sustentados por uma autori-

dade mais poderosa, entregavâo-se com menos reserva ao sentimento
dos seus deveres, mostravâo mais firmeza no exercicio de suas funcções, e

oppunbâo mais resistência á execução de leis que não emanavão do sobe-

rano , de qiiem tinhão recebido osseus empregos e poderes. Por outra
parte o systema das liberdades da Igreja Gallicana se hia desenvolvendo
cada vez mais, e dava de momento a momento mais intensidade, vigor e
energia a este espirito de opposiçâo á corte de Roma

,
que elle necessaria-

mente tinha feito nascer. Começavão então as universidades, eas suas
lições publicas fazião brotar entre o povo as primeiras sementes desta
independência theologica

, que os bispos , guiados pelo seu próprio inte-

resse , apoiavão com todo o seu poder
,
que os parlamentos

, para se

conciliarem as duas primeiras ordens do estado , e se fazerem neces-
sários á autoridade dos monarcas, accolhêrâo desde a origem da
sua instituição, e que apolítica, pelo andar do tempo , lhes suggerio
defender obstinadamente para se manterem no titulo que se tinhão
arrogado de defensores da Religião e do povo. Bem se deixa ver

quanto esta direcção dada ás opiniões era pouco favorável á inquisi-
ção, e dispunha os espíritos para abraçarem princípios inteiramente
contrários aos seus. Se ajuntamos a estes obstáculos os que offerecia

o caracter francez , conheceremos facilmente que era impossível que
ella se firmasse alli. Na verdade o entorpecimento , em que a mais
terrível das guerras tinha sepultado os povos do Languedoc , devia,
ao menos por certo numero de annos , deixar um campo livre ao
insensato fanatismo dos primeiros Inquisidores ; mas á medida que
este entorpecimento se dissipava, e que pouco a pauco se hião abrin-
do os olhos, deixando a faculdade de considerar com que homens se
tinha a tratar, e de perceber, não só a fraqueza dos seus meios, mas
taiabem a illegalídade do sen poder, recobrava os seus direilos o ca-
racter nacional, e a lealdade e magnanimidade franceza repellião
uma instiluiç''io fundada na baixeza da espionagem , e na infâmia
das delações. Por uma parte a inclinação ao epigramma , metíendo
a ridjculo os Inquisidores, e por oulra o sentimento de uma liberdade
Dobie e generosa, innata aos Francezes , ostornavâo iadocsis aos de-

5^^ W



cretos de um tribunal dirigido por bomens não menos bárbaros, quft
aviltados e desprezíveis. A estas considerações cumpre ajuntar a si-

tuação da França durante muitos reinados; situação queaoccupou de
interesses bem estranhos aos da Religião , e que muitas vezes acarretou
acontecimentos, cujos funestos resultados, desunindo todas as molas da
ordem social, e entregando o estado á anarquia, exasperavào o espi-

rito do povo com privações de todos os géneros, aco$tumando-o a*

fazer-se justiça a si propiio pela impunidade da revolta, e destruin-
do nelle, não somente as bases da morai natural, mas até aquelle
respeito ao cullo, que elle adquire mais vezes pelo habito, que pela
inslrucçâo; disposição geral dos espíritos, que sobre tudo se fez sentir
na regência de Carlos V, no longo e desgraçado reinado de Cario»
VI, e^nos annos de conquistas de Carlos Vil. He indubitável que na
agitação de que a França era então presa, o povo, que não conhecia
mais freio, teriazombado dos Inquisidores, se ás calamidades do tempa
elles tivessem ajuntado os horrores do seu despotismo. Por outra par-
te, qual teria sido o seu recurso n'uma cpoca em que o passageira
e justamente detestado dominio dos Inglezes , seus eternos inimigos,
não lhes teria offerecido nem defensa nem asilo? Taes forão as^for-
ças qae circunsèancias, aliás bem independentes umas das outras,
parecerão comtudo accumular de concerto para minar em França
os ftmdamentos da Inquisição, e banir os seus fautores para longe
das suas fronteiras. Em algumas cidades contentarão-se com entre-
ga-los á irrisão publica; era outras forão o objecto, e muitas vezes as
victimas das sedições; e em todas se virão amaldiçoados e expulsos.
JMas finalmente o silencio do governo sobre as medidas, quaesquer
que fossem, que tomavâo os povos destas diversas cidades para se
desembaraçarem dellcs

,
provou á corte de Rouia a necessidade quo

ella tinha de renunciar o projecto de curvar a França ao jugo da
Inquisição.

A pesar do horror que a lembrança das antigas perseguições dos
Inquisidores tinha arraigado no coração de todos os Franceses , ain-
da se vião nos nossos dias, em Carcassona e Tolosa , dois edifícios
com o titulo de Casas da Inquisição; e esta odiosa denominação não
se extinguio, a meu ver, senão na época da revolução: o que não
fcc pôde explicar senão pela força do habito, que algumas vezes per-
petua entre o povo as qualificações dadas na origem a cerlos locaes,
ainda que não cxislão já os rnolivos ; mas o que parecerá mais sin-
gular sem duvida he ter-se sofindo com paciência que nestas mesmas
cidades se denominassem ainda Inquisidores da fé os fiados de S. Do-
mingos. Querendo o papa Alexandre líí, no leinido de Luiz VII
consolidar cm França o e&tabelecimento da Inquisição, nomeou In-
quisidores gcraes o provincial dos Dominicosj e o guardião dos Fran«
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«iscanos <Je Pariz , e pela sua buHa de 1S55 os subtraliio á autoi ida-

de dós bispos. Esta espantosa disposição desagradou aos seculares , e

i-evoltou o clero. Havia já alguns séculos que estes Dominicos não
ousavâo exercer as funcções de Inquisidores ; mas quando se lhes

mostrava algum reparo em conservarem um titulo tãonullo, respon*

dião, que a sua nullidade nâo podia impular-se senão á falta deocca-
jsiôes para o fttzerem valer ; e que se por exemplo se levantasse em
ÍVança alguma classe de hereges , a quem o governo não permitisse

liberdade de consciência , teriâo direito de proceder contra elles.

He duvidoso que os bispos por uma parte , e os parlamentos pe-

la outra ossoffressem. A suaconducta em fim prova que elles mesmos
nâo tinhâo uma grande confiança na validade do seu direito

, porque
«em sempre os protestantes gozarão de liberdade de consciência , e

comtudo os Dominicos nâo se ingerirão nos seus negócios. Basta
este temor para provar todo o ridículo da jactância destes frades.

Por maior que fosse o ódio e rancor que se tinha á Inquisição,

nâo se pode dissimular que a França foi otheatro de alguns famosos

processos , cujo enredo e catástrofe reunirão todos os principies des-

te tribunal iniquo , sem lhes faltar mais que o nome de Inquisição.

Taes forão, por exemplo , os dos Templários , e de Urbano Gran-
dier. E comeffeito, que importa á humanidade que um tribunal tenha

esteou aquelle nome, se o seu modo de proceder he o mesmo, e nâo
Jia dissemelhança alguma nos géneros de iniquidade que fazem cor-

rer as suas lagrimas? Se vários papas, comòinando entre si todos os

elementos da intolerância , não tivessem feito da mesma persegui-

ção um corpo de doutrina religiosa ; se pela creação dos Inqui-

sidores nâo tivessem reduzido a pratica a sua sanguinolenta theo-

lia ; se os deploráveis successos destes frades em Itália , e mesmo
no Sul da França por espaço de alguns annos , não tivessem enri^

quecido a Santa Se' com os, despojos das victimas que degolavâo
em nome de Deus ; talvez que Cleiíieníe V e Filippe o Bello

não atrevessem tanto contra os Templários. Pelo menos não lerião

íuihado , nos acontecimentos anteriores ao seu reinado , o plano de
condueta que devião seguir para os atacar , siippor-llies crimes, ar<--,

rebata-los aos seus juizes natmaes, subtrahir os seus gemidos ao co-

Jibecimento do publico, suffocar debaixo das abobadas das masmorras
os gritos que lhes arrancavão as torturas , sepulta-los nas chammas
sem outra alguma condemnaçâo queaquelia que pronunciavão es seus
verdugos , eíinalmente apossar-se dos seus despojos sem mais direito que
a sua vontade. Se pela falia do nome não parece pertencer á Inqui-
sição esla grande e trágica catástrofe, não lhe pertence eJ!a toda in-

teira peJas formas , espirito , actos, consequências, e .rcsidtados? As
immensas riquezas dos Templários tentarão a cubiçfi^dc um ];apa e

f
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de am rei, que, para os perderem , era preciso suppor-Ihes delictos. A-
chárâo sem difíiculdade vis delatores; forào acredilados os mais des-
prezíveis testemunhos contra um numeroso corpo de cavalleiros dis-

tinctos por seus serviços, valor, amor á pátria, eá mesma Religião;
accusárão de heresia homens cuja profusão era combater e orar ; de ma-
gia , homens cuja oppulencia os tornava superiores a todas as necessida-
des e soGCorros, mesmo sobrenaturaes; de profanações e sacrileofios

,

homens que derramavào o se:i sangue nas batalhas em defensa de Chris-
to, e nâo largavào os combates, senào para sobrecarregar os altares

de offerendas e thesouros. Em 1311 morrerão queimados Ô7; e ena
1314 tiverâo a mesma sorte o grào mestre Jaques Molai , Gui,
Delfim d'Auvernia, e outros mais. E não são estes os Autos da Fe'

da Inquisição? Não ha um só ponto neste famoso processo, em que
ella se não reconheça. Nos motivos secretos da accusação , bem se dei-

xa ver a sua cubica; nos motivos apparentes, a sua ordinária má
fe'

; na qualidade dos accusados, a sua costumada audácia; na fingi-

da confiança em desprezíveis delatores, a sua habitual perfidia ; na
supposição dos crimes, a sua familiaridade com a mentira; nas lon-
gas torturas dos presos, a sua fria crueldade; no jogo das molas em-
pregadas para arrancar a confissão de delidos imaginários, a sua tor-

tuosa politica; na indiíTerença para as justificações, a sua constante
determinação em degolar a innocencia ; na natureza dos supplicios,
a sua barbaridade de lodosos tempos ; nos seus preparativos religiosos,

a sua necessidade de enganar o povo ; na sua publicidade, a sua eterna
esperança de o dominar por meio do terror; finalmente na confisca-

ção dos bens dos accusados, O único fim dos seus trabalhos. Debalde
se diria que h historia deste processo he estranha ú da Inquisição.

Os juizes dos Templários modclarão-se nos Inquisidores. Quando os

princípios são idênticos, quando a conducta he semelhante, são aa

mesmas as instituições: o nome nada vale; o espirito lie íudo.

Se be indubitável a verdade deste parallelo, não o he menos no
processo de Urbano (jrandier, e talvez ainda mais, porque aqui tem
os juizes mais um ponto de semelhança com os Inquisidores, isto he,

o absurdo; absurdo tanto mais sensível, quanto osjuizes erão estima*

lados, e talvez assalariados pelo cardeal de Richelieu , o mais ins-

truído e espirituoso homem de corte «lo seu tempo, e o maior filosofo,

ainda nos momentos em que a ambição deixava em paz o seu cora-

ção. Suppor que Richelieu accreditasse de boa fe a magia
,
que real-

mente pensasse que uma multidão de demónios podesse ser ouvida co-

tno testemunhas em um processo, seria deshonrar a memoria deste

famoso ministro. Rir-se-hia occullauienleda absurda creduliiiade dos

juizes de Grandier, e aproveitar-se-hia dclla j)ara soviní^ar, do mes-

mo modo que os papas, para despojarem em Ilulia piincipes sobe-
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ranos, se aproveitarão das absurdas iníTslpaçôes qiie os Inquisidores
lhes suscitavuo. Mas esles contos de mag\íx e diabrura

,
que esfavâo

na posse de entreter o vulgo imbecil , e que Hichelieu deixava liir

por diante seín os crer
, crâo betn próprios para sererti acreditados

pelos frades dominicos , e nisto he que os jui/^es de Lodun se lhes
assemelha vão ainda mais que os juizes dos Templários.

Urbano Grandier, juntando a uma beHa figura os talentos lite-
rários

, agradou ás Ursulinas , e desagradou aos Franciscanos; nos
Franciscanos, cuja ordem fora a principio escolhida pelo papa ínno-
cencio II para ter parte com os Dominicos nas funcçôes de inquisido-
res. Grandier, áiínitaçâo de todos os homens grandes, julga-se supe-
rior a seus inimigos, e os despreza. Estes , conró frades

,
persistem

na sua inimizade, mad i tão occ alta níente a sua vingança , econseguem
persuadir ao mesmo tempo , ás Ursulinas

, que estavào enfeitiçadas
por Grandier; ao povo

, que Grandier ho um magico; e ao carde-
al de Kichelieu

,
que Grandier he autor de um libelio contra elle.

£squenía-se a imagiiiaçâo das Ursulinas , e fazem extravagâncias;
exalta-se a imaginação do povo, e acredita a coisa

,
porque a coisa

he impossível; irrila-se a imaginação de Richelieu , e dá credito aoli-
òeilo, porque a vingança he uma das suas paixões. Que mais teriâo
feito os fautores da Inquisição para preparar a perda cie uma vi-!
ctiraa? B por ventura não offereceo o Santo Oíficio , em Hespanha e Por-
tugal

, mil exemplos de intrigas semelhantes a esta , urdida contra
Oranther pelos Franciscanos de Lodun? Grandier he finalmente pre-
so, ajuntào-se m commissarios , escolhem-se em todos os tribuiiaes
pessoas as mais ignorantes e as m«is crédulas , e dá-se a presidência
deste tribunal a Laubardemont , homem sem talentos , sem fé, sem
consoiencja, sem honra , alma damnada do cardeal, vendido aos seus
resen ti mentos, mercenário instrumento de suas vinganças, e que fa-
M3. com elle o papel que Tristão representava junto de Luiz XL O
prirneiro aclo deste tribunal foi dar a (írandier horríveis tormentos,
queb,and<..jh<í os o?sos até liie saltarem fora os tutanos.^ Ouvem^ss^
as testemunhas. Mas que testemunhas ? Acaso são homens? Não! São
demónios Sào os depoimentos d'.Astaroth , d' Asmodeo , de Nephtali,
d Uriel, deZabulon, etc.

, que se recebem. Crerão osjnizes que estes
espiiiios infernaes lhe tinhão fallado I E qual foi o atroz resultado'
desta ridícula comedia? Condemnarem ao supplicio do fogo um in-
nocente, ,im hou.em de bem , um homem de merecimento. Exami-^
ne-se de sangue frio a oonducta dos juizes neste processo. Acaso não
he a mesma de qu*- usavâo os inquisidores? Nos preliminares , clara-
mente se ve a sua surda politica, a atrocidade de seus laços , a sua
pioíunda sciencia na calumnia; na formação do seu tribunal, a mes-^ma reunião de perversidade, de ignorância , de supe
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du.liílale; na sua sentença, a mssina prevenção, a aiesnia inic|nula--

fie, a meàdía barbaridade, o tnesmo género desupplicio. E para que

houvesse j)erfeila semelhança, que faltava a Laubaidemonl e ao3

seus colle^as? Uni> habito branco e preto.

K se a)gu£m quizesse, multiplicando os exemplos , demonslrat

com mais exteaôão a verdade destas comparações, nào acharia a

mesma analogia , se attenlaruente examinasse os famosos processos

í\e Jacques de Armagnac, do condestavel de Montmorenci , dos

endemoninha los de S. Cláudio, e mais recentemente os de Cala e

de la Barre? Assi(n pois a Inquisição nào foi somente o ílagello

dos estados que tiverâo a culpável fraqueza de a adoptar; pelos exem-

plos que deo, o foi igualmente daquelles mesmos estados donde foi

expul&a. Se Alemanha nào a quiz tolerar, devemos crer que ella

fosse estranha áquelle tribunal secreto do XIII século, cuja adminis-

tração sempre occulta , cujos agentes sempre disfarçados, cujos juizes

sempre desconhecidos , faziâo tremer nào só os reis no throno , mas
também o pobre na cabana ; áquelle tribunal, cuja existência sempre-

sentida, e envolta sempre n'um véo mysterioso , cobria de surtos a

desgraçada vida de tudo o que enlào respirava? Se em todos os tempo*

se declarou a Inglaterra contra a Inquisição, quem negará que*
6ua funesta jurisprudência nào fosse adoptada pelos jvúzes do des--

gfaçado Eduardo II, e da donzella d'Orleuns? E nào conseguio ella^

á força de h-rços e estralageinas , arrancar das margens do Tainisa

o celebre e imprudente Dominis, para o entregar em Roma ás mão*

de seus algozess, como adiante veremos?

Se o seu espirito se fez sentir em França em muitos casos, co--

rao deixaínos provado, he igualmente verdade que o seu nome era-

alli olhado com horror c execração. Se os Francezes não erâo então

assaz illuminíi.dos, nem: assaz observadores para reconhecerem a sua

influencia em certas occasiôes ,
pelo menos erào assaz generosos pa»

ra a combater com vigor , a^^enas ella pretendia dar -se a conhecer.

Comtudo, a pesar desta disposição geral dos espirito», depois da sua-

expulsão do Languedoe , faltou muito pouco para que, depois da

sua longa ausência , não tornasse a introduzir-se em França , mais

poderosa, que nunca , e nuo viesse manchar os degráos do throno ,

Qtn que piiacipes ambiciosos e sanguinários querião faze-la assentar

junto de uni monarca valetudinário , cuja fraca adolescência presidia

aos destinos do estado. Um magislraílo filosofo, um grande hou)eíii

,

Miguel do ílospital, liv-rou a França deste perigo, e a salvou desta

vergoolíu. Se porém refiro aqui este facto , ao mesmo tempo que de-

pois serei obrigado a rcmontar-me a séculos anteriores, para achar

a Inquisição cm outros estados, hesócnente para rennir no niesmo qua-

dro tudo o que prende com. a historia de França r^lativameute á hi»-

loria desta inetitiiicão.

«-^



MUêM

[57]

Ueiaava entào Francisco '![. Henrique lí, seu pai , e Fiancisco

í, seu avó, assustados cosn os progressos da religião protestante , li-

verà-o a irapolitica fraqueja desoffrer que se perseguissem os 3"us fau-

tores. Nâo havia Inquisição em Fraoça ; mas coridvuindo-se o gover-
no como ella mesma se teria condijzido , devoravão as fogueiras uma
muliidÀo de viclimas. Semelhante tratamento produzio o que com-
«iwinmente prodtjzera todas as perseguições. O prott^stantistíio , beoi
ioHge de se intimidar com isto , só tinha adquirido novas forças; t
|jenelrando até á corte, adoptado pelas principaes cabeças doestado,
tinha conseguido poderosos protectores, e parecia ter adquirido sobe-
ja preponderância para arrostar coffi seas inimigos. Nesta crise, carecia
o throno de um homeen capaz de ser superior a um e o«tro partido;
que tivesse bastante firmeza para conter cada uri deííes em seus jus-

tos limites, para ser surdo aos seus reciprocos impulsos, para os do»
cninar sem os temer, e que Juntand© o sentimento da sua autorida-
de ao de uma tolerância illíiminada, os protegesse igualmente: obri-
gando-os então a soífrer-se, te-bs feia iíisensivelmeote conduzido ase
estimarena, e talvez a se amarem. Porém a sorte havia deGidido de ou-
tro modo. Francisco ií , 'que não tinha naais de 16 annos, aJQTit€tva

á fraqueza da stia idaée a do «eu caracter, « á snadebiUdade natural
«ma saúde delicada

,
q«e o seu poticô regrado amor para cora abella

Maria Estuart, sua esposa, alterava ainda mais. Discípulo do célebre
jVmyot, apenas recebera dei le o gosto das letras, o que não basta pa-
ra um rei. Mas acago tinha Amyottoda a virtade necessária para for-
mar um homem destinado ao throno? áíuyot amava por extremo as
riquezas, epara educar um rei, lie necessário ter uma alma real. Que
deveremos pois pensar da alma de Amyoí? Francisco II , Carlos ÍX,
^ Henrique III forão seus discipijlos.

FVancisco lí, melancólico, tim ido eirresoluto, tinha nascido pa°
r& ser governado. Nâo era um rei que fizesse falta á França , mas
tal como convinha aos ambiciosos

, q.ue nâo deixào de ser conuDuris
em teiDpos de focçòes e de fanatismo.

Os immensos progressos da religião reformada procedião talvez
menos do exame serio que se liouvesse feito dos seus dogmas

,
que do

espantoso contraste da conductá dos seus. ministros com a dos sacer-
dotes catholicos. Por uma parte a piedade, as Iwzes, a simplicidade, a
modéstia, o desinteresse, parecião resuscitar os primeiros tempos da
Igreja; por outra, a cubica, a avareza, a devassidão, e a ignorân-
cia

,
vergonhosa herança da maior parte dos bispos , dos clérigos

, e
dos frades, nesta epo«'a , presagiavàò a decadência, e talvez a proxi-
nia ruiria do Cathoiicisnio.

O povo
, que não julga senão pelo que vê , e a quem poucas

vezes engana o bom, senso , facilmente dava credito .a homens" cuja

W
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conducla era conforme á sua moral, e sem pesar se apartava daijucl-

les, cujoâ vicios uesnatoravào as virludcs que prega vào.

ívias se em todos os tempos ha um grande numero de hf)mens
amigos das virtudes e da paz, igualmente ha muitos, aquém sào ne-
cessárias as períurbayòes e as discórdias. Uma inqiiietí;ouo habiluaí,
um gosto invencível de novidades, um desejo de fortuna, que os tor^H
pouco escrupulosos sobre os meios de adquiri-la , uma ambição irreílec-

tida
,
uma turbulei)ta imprudência , uma audácia tanto maior, quan-

,to mais fracos sào os seus lalentos , sào em geral os vicios de taes

iiomens, cujo caracter apresenta o singular complexo da preguiça,
e da actividade; isto he, da preguiça para o trabalho que con-
duz nobieu}ente o homem á acquisiçào de todas as vantagens e cotn-

modidades , eda activiíJade para a desordem
, que muitas vezes procura

sem trabalho estas mesmas con>modidades. Esta espécie de gente nào
lem pátria. O seu paiz amado he aquelle que se acha atormentado de
levoluç-òes. Conve(r>-lhe climas em que dormem as leis. iNunca abraçâo
um partido, mas lançào-se sempre naquelle que lhes mostra mais riso-

nha esperança, variando constantemente segundo os dirigem e osli-

sonjeão os seus interesses. Elles se achàoem toda a parte onde ha con-
jurações, das quaes são ordinariamente os instrumentos, mas nunca
os chefes, porque sóseoccupãoda sua pequena esfera , e conseguinte-
mente o seu talento não sahe fora destes limites.

Havia destes homens nas duas facções que dividião entãoa Fran-
ça. A effervet^cencia tinha chegado ao seu auge. Ofanastismo domina-
va nos dois partidos, (juesenào distinguiào senão pelos odiosos nomes
de Papistas e Huguenoíes. E em quanto os povos cegos acreditavào
que só combatião pela lionra e gloria de Deus, os homens poderosos,

cuja politica os fazia obrar, não cuidavão senão noaugmento da sua
fortuna e grandeza.-

Ainda que Francisco lí empunhava o sceptro da França, Ca-
tliarina de Medicis , sua mãi , era quem governava. Mandar era a pai-

xão doujinanle desta mulher. Commummente esta sede de reinar cos-

tuma iníluir iia alma uma espécie de valor, nào como aquelle talvez

que ella adquire com a virtude, mas tal que ao menos deixa verumã
determinação resoluta, um ourado df^spejo nos n)omentos ilitjficeis, e

uma prontidão nas resoluções, que lhe imprime uma espécie de gran-
deza, que nem sempre a sabedoria approva, mas que muitas vezes o
bom exito torna legitima. Nào era assim Catharina. Por um daquel-
]es exeuíplos , que raramente se encontrão na historia do coração hu-

mano, era ao mesmo tempo ambiciosa e timida , sol)erba epu^^illani-

me, arrebatada c irresoluta ; espécie de hermaplirodita politica, ho-

mem sonhando com a vingança , mulher sonhando com os vingadores.

Como fraca e pusillaiiimc , taaiou o artificio pela força, ea malevo-
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lerjcia pelo poder; como desconfiada , rião vio senão laços nos con-
acllios dos sábios; como crédula, foi o ludibiio da bypocrisia ; como
cruel, queria sangue; cotjio cobarde, nào se atrevia a denaisja-lo.

liila nào amava osCalholicos nem os protesta ntes. Tinha pouc
medo dos primeiros, que, por meio de algumas praticas supersticiosa^,

esperava dirigir e sopear; e terrjia os segundos, nào por inlolerancia,
pois que pouco lhe imporlavâo as religiões , mas por ciuiue do po-
der. Oatiiafina não podia ver sem susto á fieule delles António de
JBorbon e o príncipe de Conde

,
prim,eiros priucipes do sangue. Na

flor da idade, e n)ài de quatro fdhos , nào podia prever a próxima
exlincçào da raça dos Valois; mas o que ella desejava conservar in-
tacta era a sua prepotência sobre elles ; e se os príncipes do sanoue
se inlromettiào no governo

, já esta prepotência se adiava compro-
.mettida.

Esles ridículos temores, cujo motivo era tão indigno da mages-
tade real, a íizerào abraçar o partido, não digo o mais contrario aos
interesses da França

,
porqise o bem do estado entrava pouco nos

•seus cálculos, mas o mais funesto aos seus próprios interesses. Para
fazer freme aos Borbons, elevou os Guizas aos primeiros cargos. Es»
tes homens, que ella julgava fazer creaturas suas ; que se lisonjeava
de senhorear por meio do reconhecimento , ou destruir sem obstácu-
lo

,
se chegàsi^em a fazer-lbe sombra; estes homens , cujo caracter

e projectos a sua estreita politica não tinha podido sondar ; este du-
que de (jui2a, eeste cardeal de Lorena , mais celebres ainda pela sua
ao}bição, que pelos seus talentos, a curvarão ao jugo que ella mes-
ma lhes preparava. Assim, para se ver livre de rivaes , entregou-se a
senhores. i3em depressa o conheceo ella, mas já não era tempo.

O primeiro uso que elles fizerão da sua autoridade foi intimi-
dar o rei de Navarra por multiplicadas affronlas , autorizadas em
grande parte pela sua fraqueza ; affastar o príncipe de Conde , com
o pretexto de uma enibaixada ; separar da corte o condestavel
de i\3ontraorenci

, ainda que Catholico , mas que lhe era temível
pelos seus grandes empregos , e pela consideração dequeo cercava ain-
da a lembrança do valimento de Henrique lí. Senhores do theatro,
apodera rão-se do espirito do joven rei ; como tios da rainha Maria
listuart, aproveitarão-se do amor desenfreado que seu esposo lhe con-
sagrava; e como cortezãos astutos, acariciarão as paixões de Catha^
rina de Médicís. Desde então se apossão de todos os negócios ; fo-
mentào occultatnen te todas as desordens para ás imputar aos protes-
tantes; affeiçoào ao seu partido todos os Catbolicos, os sábios pòr
benefícios, empregos, e honras, os fanáticos pelo engodo da matança
de seus mimigos. Renovão-se as perseguições, e acommoçuo que eU
les desejao parece inevilayel.

W m^
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Os rrrolc^' antfts conccb-erào então ntn projecto, cuja Icrriçriiiade

feem deixa ver o seti poder. Consistia elle em passarem a Biois, oa-

de se achava eatâo a corl«, apoderarem-se de seus tyranrios á vista

d<!) mesmo rei , e fazerera restituir aos princi|jcs do sangue (ima au-

toridade que estrangeiros lhes havião usurpado contra os direitos da

natureza. Tal era o objecto daquella celebre conjuraçào d'Amboisa,

cuja alma invisi^^el era o príncipe de Conde, qtje Laretiaudie urdiocom

taatos taleatos e fadigas, e perdeo por uma indiscrição imperdoável.

A descoberta desta conjuração forneceo aos GuizasDOvas molas

para fazer obrar Francisco 11 ao sabor do seu ódio e ambição. E^te

infeliz joven nào vioscnào inimigos nos honiens corajnsosque querià«

quebrar seus ferros, esecntregou sem reserva aos pérfidos protectores

de um tlirotio que tanto desejavào usurpar. O duque de Guiza he no-

meado tenente gcnieral , e torna-se formidável o seu poder. Corre e

sangue por toda a parte: o non»e deconjurado heoque ae dá a cada

'victima ; e todo o pratestantc he um conjurado.

Monxí «nabomem, e novos interesses se cruzâ'^- O cbancell^r Oli-

veira , ao cabo de uma velbice <iesboaradai»e!a n»ais vergonhosa ad*»*

laçào, triste e desgraçada porção de uma vida longo tempo illustrada

por d tas virtudes, o clmncellerOliveira deixa va^<í um emprego, cu-

\h% funcçòes sào de grande importância para todos os jjartidos. Agi-

tào-4e os temores e as esperanças. Os Gaizas perdem -urna creatura,

be necessiirio substitui-la. Calhaiina tem necessidade de «m apoio,

pireeisa fW; um coiítrapeso para equilibrar a balança queos Lorenos fa-

zeui pender. Masondese ha deachax? O* protestantes vagão incertos;

toçlos os cort^zàos lhes sào suspeitos. Se sedeclaràoa favor de algum,

presuppôero que isto o fará excluir. Esperàocomtudo o resultado. Fra!>-

cisco 11, a quem só pertence esta escolha, iie o único que nào he

consultado. Mas como se occupará elkdisto? 'lodo o seu teu)[x)está

empregado; o dia pelo medo das conjurações, a noite f^las doçuras

do amor. Os Guizas propõem AlorviJliers , bispo d'Orleans, com o

tfuad julgào poder contar ; mas prevemlo elle todos os perigos deste

cargo erninen te, o recusa. Intrigavào-se ainda os partidos, quando

«•m"des te» acasos, de que a historia dos acontecimentos o tierece frequen-

tes exemplos, fez recahir a escolha s<)bre uu) hojnem residente n'uma

corte estrangeira, no qual bem longe se estava de pensar, e cujo ca-

racter, modéstia, e principies talvez pareciào exclui-lode um euiprc-

go iavejado por tantos ambiciost»^. Nào foi nem o rei , nem a

rainha mài , nem os Guixas, necn os Borbons que derào um chan-

celler á França : foi «ma mulher, cuja reputação nào fora sem-

pre pura, mas cuja lembrança neste uíomeuto foi uma iíispiraçào

do ('eo. Esta mulher era a duqueza de Monfp'Misier. Como con-

fidente de Catharina, era testemunha das suas auciedadcs. Fará coUf
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trabaJançar 05 Guizas, be aecessario , lhe diz ella , um. ho)m«ni aesaa

ônne, pava se oppor aos seus projectos; assaz virtuoso
,
para n^ es-

cutar scoTto o seu dever ; assaz amigo do bem publico
,
pajra não

pensar senào no do estado; assaz, sabio;, para que os protesíant^es o
encarem seoj o temer. Mas para o^ fazer acceitar pelos Gnizas, ha
taaibem necessário- que seja um homem isoladío , sem bens., sem efe-

\ados parentescos, sem prolectores j)oderosos. Este homem he Mi-
guel do Hospital. Catbarina, peisuadida por este diíiGurso, o pro-
põe, e os Guizas approvão esta escolha. Mig'iíel do Hospital réccbeo
n'outro tempo alguns favores do cardeal de Lo.fena, ser-lhe-ha gralo;
está sem protector, será obrigado a procurar denovo o seu valimento;
acha-se sem defensa nem abrigo, temerá a sua inimizade; medita-se
um grande projecto, que não pôde effeituar-se sem a concarrencia
de um chanceller , será facil inlimidâ-lo: e taes sãa os motivos do
assenso que derão á sua nomeação. Miguel da Hospital achava-sa
na corte de Sabóia : he chamado , chega , toma jJosse do seu novo
cargo, e a França arde no desejo dever qual pôde ser o papel de um
filosofo no melo de uma corte ao mesma tempo facciosa , fanática, e
corrompida.

Digo filosofo, porque havia então muitos filósofos. Em nossos
dias. tem alguns homens querido condemnar a filosofia ao desprezo e
execração publica : não he pois inútil instrui raquelles, cujas declama-
ções podem desencaminhar

,
que no XVI século a parte sã daí nação

pensava como os filósofos do XVII í, só com adifferença
,
que no XVI

século as gradações erão mais sensíveis, e os cri mes. do fanatismo tor-
navão mais caras á bumanidadie a& opisaiões; dos sábios*.

Eis. aq.ui pouco mais ou menos como os histofiadores do tempo

,

entre outros- Gasteinau , com mentado depois, pelo sabsio Le Laboureur,
nos pintão as opiniões destes filósofos , denominados, tolerantes. El-
les não renunciavão os dogmas dos Catholicos , mm% approvavãoi a«i

mudanças feila& pela religião reformada na, disciplina eccleçiastica.

EUe* tinhão por princi.pios> que só Deus tem diíeito de julgar do que?
se passa no fundo dos corações, que só aelte pertence punir os beregess
e premiaros fieis; que logo que os cidadãos do esáailo obedecem ásleisj
e preenchem os seus deveres para com o governa*, a pátria

.^ e o^seus'
semelhantes-, tem todos um igiial direito ás van-tagen» que a sociedade
eivij Hies pôde offerecer; que ella não deve considerar como inimio-os
senão aquelles ctija intençàohe perturbara oídem; que deve i^almente
honrar oCatholieo eo protestante virtuoso, e castigar um ou outro,
se he máo; que olhar com horror a& pessoas affeiçoadas a outras opi-
niões, que nâQ. são as nossas , be o cumulo da demência, e obrar ^-
gundo um principio dèstructor de todas as virtudes; que no caso de
poder hav43r hereges, para os, chamax ao grémio da igreja , não se
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deve usar com elles scaão de caiitlatie, paciência e i"^gos , iinicas ar-

mas que o Divino Irisiituidor (Ja Jielii^iào ^mpre^oii para cbaiuar a

si as nações infiéis. Podemos perj^untar aos detraolores da filosofia
,

se a do XVI lí í-ecnlo foi diíTí^renleda do XVi ; se Voltaire, que elle^

querem proscrever, faliou com mais ousadia; e se toda» as nossas

inslituiçòes actuae*, que elles nào ousào criticar, se nào furidào

nos mesmos principios.

Assim pensavàoeseexplicavão altamente os liomens daquelle tem-
po os mais eminentes em virtudeseem dignidailes

,
prelados illustres,

tlieologos profundos, magistrados veneráveis; assim pensavão Ala-

rillac, rrcebispo de Vienna , JVIontJuc, bispo de Valença, e aquel-

le d'Espense, tào celebre por sua sabedoria, por sua eloquência, e

ale pela estima (pie (ielle fazia o cardeal de Lorena, cujo modo de
pensar relativamente á tolerância era tào differentedo seu; assim pen-

sava em fim o chanceller Miguel do Hospital, o mais firme sus-

tentáculo desta fdosofia
,
que lodos deveriào etivergonbar-sedenào pro-

fessar desde que tiverào uso de razào , e cujos proi^re-sos em França forào

assaz rápidos para atemorizar o embaixador de Hespanha. Nào era

sem espanto que alli se via aproximar a sabedoria jKira aparte dos Py-
reneos , áquem dosquaes, por desgraça da humanidade, ella nào
pôde entào passar. Este celeste beneficio estava reservado ao século

XIX, secub de gloria e lieroismo.

Dissemos, quando referimos os motivos quedelerminá:ãoos Gui-
zas a acccder á nomeação de Miguel do Hf)spiíal

,
queelles meditavào

um grande projecto, lleinava em Hespanha iMlippe II. A fidelidade

dos í^aizes- Baixos começava a vacillar ; eos novadores, mulliplican--

do-se em França
,
podiào offerecer um poderoso apoio aos Belgas. Fi-

líppe encarregou a Granvelle, seu valido eujinistro, de pôr todos os

meios para exterminar os protestantes francezes. b^sle homeui astuto,

insinuante eeloquenle, teveem Arras uma conferencia como cardeal

de Lorena, Propoz-lhe (pie empregasse todo o seu valimento em fazer

estabelecer a Inquisição em França ; fe/.-lhe ver quào agradável seria

ao rei de Hespanha o bom exilo deste projecto, que de certo Itiegran-

gcaria a prolecçào e amizade deste monarca; fez-llie encarar todas as

vantagens do cargo de Inquisidor gerai, de que elle seria imlubita-

velmenle revt^stido , a certeza de ganhar por este emprego o coraçào

de todos os Cdlholicos, e finalmente a possibilidade de dar cabo de

lodos os seus inimigos, sem perigo e sem regress*). O papa Paulo IV,

<em que acorle de Hespanha confiava mtuto, juntou as suas instancias

ás de Granvelle, e não lhe foi dilíkil persuadir o cardeal de Lorena,

que neste projecto via a triplicada esperança de satisfazer a sua am-
bição , fanatismo, e crueldade.

Logo (pjc falhou a cons^niração d'Amboisa, julgou esle momcn-

"T-i^
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to favorável para effeittiar o seu projecto; e na verriade parecia de-
ver achar então poucas conlradicçòes, A descoberta da conjuração ti-

nha^ augmentado na alma de Francisco II os terrores que ihe inspi-
ravão os protestantes; e tudo quanto tendesse a livra-Io destes terro-
res, provavelmente Ilie devia ser muito agradável. O arrojo de seme-
lhante empreza tinha duplicado os temores dos Catholicos, e polia
lisonjear-se que a sua raiva fanática passaria a ^er mais viva, e mais
iàrdente o desejo da vingança. Os protestantes , attenuados por este
desgraçado íí-contecimento, tinhão necessidade d« algum tempo para
se restabelecerem; e o momento jamais tiolja sido tão propicio para
os atacar abertamente. Oj tolerantes leriâo menos motivos para to-
rnar a sua defensa; e se se levantassem contra as perseguições, pode-
ria torna-los suspeitos ao governo, atemoíiza-los para os reduzir ao
silencio, e talvez mesmo, envolvendo-os n^ proscripção desfazer-se
por este modo de importunos censores.

He para admirar como a Providencia zomba dos ambiciosos no
momento em que eJIes coiw^ilião a perfídia e a politica. Tanto ellaos
favorece, quando os direitos da humanidade presidam ás suas acções ^
lanto lhe apraz engana-los

,
quando elles esperâo os seus successos

nas calamidades que meditào. Entregues todos ao espirito do erro .,

que fascina seus olhos, julgâo ter vencido lodos os obstáculos, e não
pensão que basta um homem de ger/io, amigo da virtnde e da ver-
dade, para o3 suspender na sua marcha. Assim aconteeeo aos Guizas.

Para determinar o rei a que os ajudasse com a sua autoridade,
e arrastar mais seguramente o conselho ao seu partido

,
preludiarão

o seu projwtp, fazendo publicar um edicto, pelo qual declarava o
monarca

: qae não querendo ensaiíguentar os princípios do seu rei-
nado, preferia, a exemplo do Pai Celeste, perdoar a seus vassallos
rebelaos, e conceder-lhes uma amnistia geral, com condição de vol-
tarem ao seio da Igreja Romana. Esta ultima clausula era a arma
pérfida de que se muniâo para mais seguramente ferirem os inimi-
gos a quem fingiâo querer perdoar. Por uma parte bem sabião elles
que os protestantes recusa riào a amnistia por tal preço , e então pareceria
nattiral declara-los inimigos do estado; por outra, elía lhes franqueava
o meio de com mentarem o espirito do edicto, efazerem cahir no laço
o monarca e o seu conselho.

Com effeito começarão por prodigalizar elogios a esta bondade
rea! e paternal, cujos effeitos hiâo estender-se sobre homens

, qiie,
sem injustiça, podiâo ser tratados como culpados ; mas ao mesmo
lempo csíabelecêiâo

,
que para se tirar alguma vantagem do edicto,

exigia a prudência que se tomassem ainda outras medidas para obrn
gar os piotestanles a abjurar os seus erros. Fingirão não duvidar da
sua obeoieiicia; mas na hypoLhese de que a sua esperança a este res-
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peito seria frustrada , tej^fdsentárâo o qflacifo áos ftiales annexos fe

guerra civil, que & sua reâistencia necessuriamente Acarretaria. .\<Vo

íavia, a seu ver , senão um meio <le prever»jr o mal, e èra estabe-

iecer um tribunal para julgar de tudo o que fosso concernente aos

ivereges. Eãta instituição nào offerecia inconveniente alg^um
,
porque,

%e os protestantes obedecião , nunca aerião aUt chama<los ; e em cast)

«ontrario , ella atacaria o mal na sua raiz; que finalmente , cOmo
quer que as coisas corressem, sempre se tiraria daqui o inapreciável

bem de servir a sua existência unicamente de freio aos mal intenciona-

dos. Bem conheciáo elles que a malevolencia não deixaria de caiu*

mniar esta nova jurisdicçâo tracando-a de Inquisição, mas que erA

fim importava pouco o nome que os sectários lhe dessem , e que se a

sua conducta forçasse este tribunal a obrar, a culpa eradelles, e não

da instituição, e que eutào o tempo e o fogo fariào entrar todos noi

seus deveres.

Este projecto passou fto Conselho sem contradicção. O cardeal de

Lorena, certo do seu triunfo
,
para preparar o espirito do publico,

fez espalhar por seus emissários
,
que se os protestantes teimassem ena

sustentar as suas opiniões, serião punidos na conformidade doedicto;

mas que pertencendo á Igreja o conhecimento dos crimes de heresia,

serião julgados por um tribunal ecclesiastico. Faltava só pois sabet

quem serião os ecclesiasticos que devião compor este tribunal.

O chanceller Miguel do Hospital conheceo quão pouco politico

era atacar cara a cara homens cujo partido estava tomado. Convi-

nha derribar por uma vez o edifício, cujos mateiiaes ajuntavão, mas

ao mesmo tempo mostrar um tal disfarce
,
que não podessem quei*

xar-se sem desmascararem a sua maldade, e exporem-se a ser o ob-

jecto da execração geral. Publicando então aquelle famoso edicto de

Romorantin , monun>ento eterno do seu elevado espirito , salvou a

França do horrível abysmo ein que a queriào sepultar. Por esta lei

affectou conceder tudo aos Guizas. Querião elles que os hereges fos-

sem punidos, e o edicto estabelecia penas; querião que este tribunal

fosse um poder eeclesiastico , e era á Igreja que elle pertencia; maà

arrogavão-se , ín petlo, a formação do tribunal, e o edicto Cvimmet-

tia aos bispos o conhecimento âú heresia , e o direito de julgar ai

seus fautores. Esta clausula , de que nenhum Catholico podia qnei^

xar-se , transtornava com uma só palavra o colosso da Inquisição.

A autoridade que o cardeal esperava conseguir por via delia, se des-

vanecia como um sonho, c o chanceller lhe dava no alto clero, cujo

poder o edicto parecia favorecer, ornais formidável adversário de que

elle se podia temer.

Logrados os (iuizas tão astuta como inopinodamentc ,
virao-sa

todavia obrigados a concentrar todo o seu furor , c pelo seu momen-

•r-^
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^eo silencio derão tennipo ao Ghancelkr para prrtsegnír a sua obra

,

« aíiastar para sempre de França o tribunal de sangue que os prín-
cipes lorenos Unhão querido resuscilar alli. Para o cons«a-,rir, convi-
Bha: 1. que o parlamento registasse o ediclo de RonToraniin; â.'
que fossem convocados os estados geraes O parlamento, que nao pe*
netrara os motivos secretos do chanceller, rectisava-se aò registo do
«dicto, onde nuo descobria senão um aug-menio de autoridade no
clero, contrario ás constituições do reino , eaos princípios seguidos dé
tempo immemoriai. Foi o chanceller aò parlamento, e no discur-
so que alli pronunciou, assaz deixou ver aquella coragem e nobi^
veracidade que distinguiâo o seu caracter. Fez muito por enco*
feriT a paríô que a politica tinha tido na redacção do edicto , ma*
tíeixou' perceber que o seu fim principal era pôr um termo ás per-
seguições. Disse que o rei se cansava em empregar de balde o rigoP
para extirpar a heresia de seus estados; que esta grande obra per-
tencia a um concilio, e q'ue actualmente todos os cuidados do go^
verno seriao fazer renãbCer no reino as virtudes e os costumes anti-
gos.

A isto ajuaiioíj, «• Todas às ordens se achão corrompidos. O
y> po^o htí mal instruido; não se lhe falia senão de diziujos e of.
« íerendas, e nada d* bons costumes. Cada qual deseja ver a saa
^ rehgmo approvada, a dos outros perseguida. ' Eis a piedade. Oá
« reis í'ra«:€isco í, HenTiq.ie JI, e este ( Francisco lí ) vendo
5. puitóarexiraoTdinariaífíente os erros, pretenderão mondar o tri-
»» go; mas boje h£í tantas hervas más como espigas, « nor isso
« ..smpredmxfí.|as crescer. AUm de que, as opiniões mtidào^se
^ por meio de supph<:as e ra^^òe^. Fera d« desejar que os eccK-
«•siastieoe, que tanta h^}h^ U;^rú^ ainda que "mais ra^o havia
« parft a fa^er contra i^lles, seg-uisst^m ôveriadeiro caminho, eapro-
* veitariao mais. M^ito estimaria o rei que se punissem se-
is vei^ameate os crases de avareza e an,bição. Cem francos de .o-a-

" nho, ^no fim de um anno, fazem perder cem mil escudos de^í-e-'
*> putaçao, &c» ?^

Comeg,jido o registo do edicto de Romorantín, cuidou attenta-wenie o clmncdler na convocação dos esfados geraes; e convenci-dos os prmcipes Ior<.oos da sua queda inevitável, âe elíes com éf-

(«r nf/-'","^"»-"'^
?'''"'"^« ^'"^''' «^ seus esforços para fazer abor-'

ZJJ7f '

'^f
••^'^'-í^^anci.co IJ com tão horríveis cores e.ta es-

iCJend. r>"''' '^^^ê-r^^-âo.Ibe por tal modo a sua audácia,

rlnt '

T'^''
t'*rbulento, traçarão t. o feio quadro do tris!

rL P
?"^^/''^'^ ."^ monarcas em melo dos deputa<los da na-çao e nfundirao tal terror na alma de.íe fraco e desgraçado prin.cipe, que aberlamenle se declarou contra a sua convocação,

^

K ^
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Nem por isso este ob&taculo desaninion Miguel do Hospilaí.

Cada dia se tornava mais insupportavel a Catharina de Médicis o

credito dos Guizas. Foi olla quem deo tom ao negocio ,
conseguin-

do por seus conselhos determinar o rei a convocar os grandes e os

primeiros magistrados do reino, que podiâo ser consultados coox

menos risco , a fim de aconselharem o que melhor convinha fazer-

se nas circunstancias acluaes. Esta medida causou menos susto aos

Guizas, que, como dispensadores de todas as graças ,
julgarão scr-

Ihes fácil assenhorear-se de uma assemblea , cujos membros, pela maior

parle, seriâo corlezâos. Destinou-se Fonlenebló para a reunião da as-

semblea ,
que teve lugar a 21 d'Agoslo de 1560. O chanceller to-

mou as medidas necessárias para affastar delia todos os magistrados

addictos á casa de Lorena , ou que já erão conhecidos pelo seu ze-

3o fanático em matéria de Religião , e fez chamar somente homens

amigos do bem publico e da paz , conhecidos por seus princípios to-

lerantes, e estimados por sua sabedoria.

A esta assemblea, tão justamente celebre, não só pelos grandes

interesses que nelJa se discutirão , mas lambem pela eloquência que

alli desenvolverão os dois partidos , assistirão os príncipes lorenos,

o cardeal de Borbon , cuja impotente velhice a Liga carregou de-

pois com o titulo de Carlos X , o condestavel de Montmorenci

,

o chanceller, o almirante Coligny , o bispo de Valença , o arcebis-

po de Vienna, prelados dignos de melhor século ,
mas cuja firmeza

neste dia memorável assegurou a victoria ao partido mais justo.

Francisco II abrio a assemblea por um destes discursos que

os príncipes fracos repetem como^-órgâos de quem lhos inspirou :
pro-

logo insignificante , em que jamais se exprime a vontade do mo-

narca , e cujo único eífeilo he dispor os espectadores ao silencio.

Elle o terminou por um absurdo , isto he
,

pedindo conselhos des-

interessados a homens ,
que antigos e incuráveis odios dividiao

,
e

cujas opiniões se acbavào iiaquelle momento muito mais para se

debaterem ,
que para se conciliarem. ...

O chanceller , tomando a palavra depois do rei ,
evitou entrar

em particularidades. Pintou em geral a desgraçada situaç^ao em que

se achava a França, a diminuição do seu poder, a falia de conside-

ração em que ella estava prestes a cahir , a próxima aniquilação

da agricultura, da industria, e do coramercio , e finalmente o des-

contentamento geral que este estado de coisas derramava em ^ toda»

as classes. Tudo isto imputou elle aos vicios da administração do

reino , e concluio daqui que era absolutamente necessário mu-

Òs príncipes lorenos,- indirectamente accusados neste discurso,

fallárão da sua administração , mus não poderão desvanecer a im-
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pressão, desfavorável a elles
,
que o discurso do chancel?er liníia feito

sobre a asseiublea. O duque de Guiza e o cardeal de Lorena derão

«ricccssivanienle conta, um da situação do exercito, o outro da das

finanças , mas de uma maneira vaga; e os resultados dos seus qua-
dros offerecérào tanta incoherencia e obscuridade

,
que não fizerão

senão confirmar a parte sã da assemblea no desejo de ver as rédeas

do governo em outras mãos. O almirante Coligny fallou depois de[-

les, e apresentou ao rei um requerimento em que os protestantes pe-

diâo a liberdade de consciência , e a permissão de poderem ter tem-

pios para o exercicio do seu culto. Estes diíferentes objectos forâo

postos em discussão.

Montluc
,
pedindo a palavra , fez um admirável discurso, em

que desanvolveo aquella nobre ousadia, que tão bem assenta n'um
prelado virtuoso. Pintou com a maior energia a relaxação do clero

;

levantou-se contra as desordens dos papas ; retratou com as mais
vivas cores a sua indiíferença ás desgraças da Christandade , a cor-

rupção geral da corte , a ambição dos grandes , cujo egoismo des-

prezava as calamidades publicas , e cuja cubica fomentava a-

perturbações e as discórdias para fazer produzir circunstancias fas

voraveis aos seus interesses ; e passando depois ao espirito de into-

lerância
,
que homens perversos tin hão feito nascer era França, pro-

vou a falsidade do systema das perseguições , e estabeíeceo em prin-

cipio, que ellas, em lugar de extirparem as seitas, pelo contrario as

tinhâo sempre fomentado e fortificado. Pelo mesmo texto do Evan-
gelho demonstrou que ellas ullrajavão ao mesmo tempo a Deus
e á humanidade , e que a verdadeira Religião as proscrevia. Con-
cluio em fim pedindo a assemblea dos estados geraes , a convoca-
ção de um synodo nacional , a suspensão de toda a espécie de
processos em matéria de Religião , e por conseguinte dos suppli-

cios que ordinariamente se lhes seguião , ale' que um concilio eorU-

me.nico o decidisse. O arcebispo de Vienna e o almirante Coligny
íallárâo pelo mesmo estilo, e com igual coragem.

O cardeal de Lorena e o duque de Guiza , ainda que pouco
dispostos para este ataque , tentarão repelli-lo com calor. Declara-
lão-se principalmente contra a convocação de um synodo nacional,
prevendo que se elle chegava a congregar-se , bem podião renunciar
para sempre a esperança de restabelecer a Inquisição. O cardeal

,

sobre tudo , levou a demência ao ponto de declarar
,
que nem mes-

mo um concilio geral o faria mudar dos princípios por elle seguidos
relativamente á Religião. Com effeito , ninguém esperaria ver um
príncipe da Igreja declinar da única autoridade que a mesma Igre-

ja reconhece superior á dos papas.
Os lisonjeiros e creaturas dos Guizas seguirão o seu partido,
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ao de MontIuC , e por maioridade de voto3 foi decidida a convo-

cação dos esiâdos geraes , e do synodo. (^onse^uiiitetnmie o chaoceU

ler fez logo publicar um ediclo que marrava o dia da aberluia dol

estados em Mós , ordenava ao? bispos do reino a sua reuniào pa-

ra determinarem a época da celebração do concilio nacional , e tra-

balharem na reforma da disciplina ecclesiastica, e finalmente s ispen*

dia a piM-bôfifuiçâo contra os sectários , e o direito de con.liecer àó

crime á^. heresia
,
que Miguel óo Hospital

,
pelo edicto de Roi»o*

fantiiJ, nâo tinha concedido aos bispos , senão para ganbaf tempo^

e iliudir o projecto dos (iuizas.

Por seréin alheios do nosso assumpto os acontecimentos, poste-

íioreâ á reunião desta assemblea , nào faremos aqui mençàá delles^

DireíTios somente que a intriga pôde obter que a convocação doS

estados fosse em Orleans com preferencia a Mós , onde se suppunh*

Iiaver maior numero de protestantes ;
que estes , tomando impru-

dentemente as armas, fizerão por destruir tudo o que a sabedoria à€

Miguel do Hospital tinha disposto e preparado ; que Antomo ,

fei de Navarra, e o príncipe de Conde forão presos; que os Gui-

zas lentáiào conduzi-los ao cadafalso; que a inesperada morte dff

Francisco II lhes salvou a vida; que ficando regente Calharina dtí

Medicis, lhes deó a liberdade; que os estados se abrirão debaixo à€

melhores auspicios ; e que dirigidos por Miguel do Hospital ,
redi-

girão aquella famosa ordenação, que sopposto nào cicatrizou repen-»

tlnainente as feridas da França, destinada air.da a longas de^graças^

preparou anlicipadamente recursos a Henrique íV , e por suas^ dis*

posições tornou impossível o restabelecimento da Inquisição emFra»-

Hespanha tinha ôido menos feliz que França; e ao tenrrpo qw
Miguel do Hospital fez á sua pátria tão assignalado serviço ,

liavi»

fá um século que Ximenes e Torquemada tinhào accendido em Cas-

tella as fogueiras , em que milhares de innorentes expiavào aindaí

fòdos os dias o crime de nào pensareai cOmo frades.

Em vão consultaríamos a historia de lodos ói povm. Ntnlrah

má apresentará um espectáculo tão extraordinário' como o qu<? ofi-

fereceo Hespanha no X\^ e XVI séculos. Querer julgar dos Hespa-

nhoes daquolle tempo pelos Heipanhoes de hoje , seria couimetíer <r

maidr de todos os erros. Não devamos crer que o caracter dos Hcs-

panhoes modernos fosse o caracter nacional: era unt coirtcter de

convGiição. Ainda que a sua gravidade, a sua bravura j a sua altivez, a

stiu preguiça |>as^aiseiii
,
por assim dizer, em provérbio em Ioda a líoro-

pa, se parássemos nestes rasgos, apenas conhcceriamos a inascara ,
•

oào o homem. Mas para que era eata mascara? A inquisição t^yon'
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'S^á. A f3ê¥íriA#ef!<ÈÍâ efe iiffi trib-onal sempre pronto •& pohír nrí>a

']pí»lavta imprudente, como se pune um crime, linlia eiicadeado a
Ifiia íinj^nm

,
gfeíado os seus olhos, paralysado o seu aspecto, entor-

pecido os seus gestos, e dava-se o nome dê gravidade ao que só em
^ífeito de uma contracção habitual. O homem que, para velar íia

conservação da sua vidíi , he forçado a renunciar todo o desafogo
tia siiá alma, que teme abrir-se com o seu amigo, que evita a presen-
ça dos seus domésticos

,
que ale mesmo recêa que as paredes o

()ução, torna-se necessariamente timido; e por isso no espaço de
*iim século não se vio figurarem os Hespanhoes entre os povos guer-
reiros. Mais espadachins que soldados, presidia a noite aos seirs

tiuellos. Desafiar um rival, accommetter uma serenata, servir dte

jan)zaros a um frade, taéserãoas suas façanhas. Quanto á sua altivez,

"deviâo esta reputação, mais ao traje, que ás acções. O seus grandes
thapeos, os seus enormes bigodes, bsâeus largos capotes, as suãslort-
•gas espadas, lhes davâo um ar de valentões, que ordinariamente se
tomava por altivez ; ao mesmo tempo que com este apparato

,
que

tobria todos os individuos com um vso uniforme, só tinhâo por firrt

escapar mais facilmenie aos oihoâ dos familiaTes da Inquisição. O seit

"olhar serio e carregado era tido por orgulho, quando só se devia imputar
â sombria e continua inquietação da sua alma, constantemente ator-
mentada pela ideadeque, nem a pratica de todas as virtudes, nem o
èxorcicio de todos os deveres, ainda mesmo os da Religião, os livravão de
iima denuncia, dos cárceres, emuitas vezes dos supplicios. Em quanto
a autoridade da Inquisição não pesou senão «obre os Moiros , os
infiéis j os hereges, e os Judeos , conservarão os Hespanhoes o seti

caracter primitivo; mas logo que a sua mão de chumbo descar-
regou sobre elles mesmos, tiverão lugar as differenças que aca-
bamos de traçar ; e tornando-se de dia em dia mais geraes

, passá-
íão por espirito nacional no pensar de todos aquélles que se não
dão ao trabalho de profundar e comparar

, quando não erão senão
o resultado das precauções tomadas pelo terror para encobrir, quan*
to fosse^possivel, o verdadeiro caracter nacional. Além de que, os
J>ovos são como os individuos. Supponhamos um homem dotado de
um gettio activo, de um espirito amável, de uma sagacidade assaz
vasta para o tornar susceptível de fazer grandes progressos nas ar-
tes

,
de aperfeiçoar as sciencias , de se entregar a todt)3 os géneros

de uma nobre industria; ajuntemos a estas qualidades uma aleoria
innaía? uma inclinação natural á jovialidade , um coração sensível
•ás affeições amorosas, ás emoções da amizade, ao gozo de uma
Kberdade franca e familiar, e passemos a coiloca-lo repentinamen-
te n'uma circunstancia tal que elle se convença que o uso destes
dons da natureza e da educação

,
que ate enlâo olhou como o en-
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canto da sua existência ,
pôde a cada momento compTomeltcr a sua

fortuna, a sua familia , a sua liberdade , a sua própria vida, ve-

remos escurecer rapidamente o esplendor de suas bnlliantes facul-

dades. Te^nerá fallar , tremerá de obrar, e bramirá bó a idea de

inventar. Tudo llie será suspeito , nào se fiará de si próprio, e

solitário em meio dos homens, triste por effeiso dos seus te^Hores

internos, mc^lancoUco porque será forçado acircunscrever-se eiu uma

esfera que náo era a sua, desgraçado pelo abandono successivo de

todos os se.is amigos, que lamentará perder, e nao ousara con-

servar , ocioso por ti(nidez , desconfiado pela rellexao ,
silencio-

so por prudência, olhará a morte como o fim do seu supplicio,

e ajuntará a tantos infortúnios o de descer á sepultura sem ler

sido justamente avaliado , mas faUamente julgado pelo rude eJt-

terior que as circuiislancias o tiverem forçado a adoptar. An! O

retrato deste homem he , na sua primeira parte, o quadro da naçao

hespanhola tal como ella foi; ena segunda, aquelle a que dia tiulia

chegado. Exceptuo comtudo desta comparação a ultima classe do po-

vo. Em todos os paizes, e em Hespanha mais que em outra parle,

esta classe, privada de educação, e por con^egulntequasl se.npie es-

traniia a ideas liberaes, varia de espirito, acção, e estab hdade,

segundo os séculos ; entrega-se sem reflexão nem previdência aos

impulsos dos inlngantes, cujos projectos necesM.ào apo.ar-se sobre

o seu poder, mais apparente que temível; torna-se, pela sua mo-

bilidade habitual, o instrumento, o ludibrio, e finalmente o vicli-

ma de todos os facciosos, e he sempre a amiga daquelle que a per-

de , a escrava daquelle que a acaricia , e a presa daquelle que lhe

mente.
. , -,, • j

Hespanba, cuja historia, durante mais de 15 séculos, prende

com a de todos os povos guerreiros, e cujo terreno, nobre iheatro

da mocidade de Amiibal, da livre e cora-osa altivez de Sertório, e

das victoriasde Pompeo , foi tantas vezes disputado aos líoiuanos

pelos povos bellicosos deque era berço; Hespanha ,
inundada depois

por essa multidão de Godos, cujas hordas, augnit-ntadas pelos

Scylhas, Getas, e Dac os , invadirão quasi toda a Europa; lle,pa-

nha, abandonada e vendida a seus ferozes vencedores pelo cobarde

Honório, que preferio a baixeza do repouso cá honra de defende-

la ; Hespanha, digo, teria com o andar do tempo relrcado os cos-

tumes desses selvagens errantes, se bárbaros, nào menos ambicio.sos,

mas oriun<los de outro clima, adoradores de outro deus, guiados

por,>... um heroismo mais gigantesco, attrahidos do risonho e lertil

terreno da antiga eriça Ibéria, se os Sarracenos , em fim, nao viesseu»

arranca-la aos Visigodos, e substituir á aspereza dos bosques a urbanida-

de das cortes, o goslo dos prazeres e das artes, e os primeiros elemenlos da-



.qiielle espirito cavalleiresco, cujas leis produzirão a honra e o ga-
lanteio. Pelag.io por uma parte , Carlos Magno e seus avós por
outra, impuítírão limites a estes novos déspotas, porem mais peri-

g'osos, porque podião agradar. Estabelecidos em Hespanha, desde o
^Vlll ate ao fim do XV século, adquirindo de dia em dia maior ci-

vilização, imprimirão insensivelmente o seu caracter iíos indígenas,
e tudo lhes derão, excepto os seus altares. Os Hespanhoes , anima-
dos com o seu exemplo

, aprenderão delles a cultivar os seus cam-
.pos. A elles deverão aquella activa inquietação, primeiro germe do
comraercio; aquelle amor ao fausto, que o torna necessário; aquel-
le gosto dos torueios

,
precursor das viclorias , signal do valor,

principio do heroísmo nascente, e repouso da valentia exercitada;
a elles deverão lambem aquelia inclinação aos jogos, a que presi-

de a belleza, em que se adquire a civilidade , em que se exercita
o espirito, em que todos os sentimentos do coração , contidos pe-
ja decência publica , achão na necessidade das conveniências uma
expressão mais fina , uma delicadeza mais insinuante. Finalmente
muitas vezes em guerra com estes Moiros

,
porque assim o exigirão,

nào só a diflerença dos cultos e a ambição dos ihronos , mas tam-
bém o orgulho nacional , a elles deverão talvez aquella disposição
para os combates, aquelles feitos de armas , aquella reputação guer-
reira

, que no XV século elevavâo Hespanha ao numero das nações
da Europa as njais recommendaveis na guerra.

Tal era esta nação quando Fernando V deo o ultimo golpe <ao
poder moiri.>co, e pelo seu casamento cora Isabel , reunio em suas
mãos os sceptros hespanhoes,, espalhados -até então por esle vasto
território. iNesla época pois era beiiicosa , industriosa, activa, es-
pirituosa

, amável , sensível, e polida; e tal virá a ser agora comB
Constituição saudável e protectora que .a Providencia acaba de
dar-lhe, rasgando toialmenie a mascara que o terror a forçara a to-
mar

,
e apparecendo com a sua fisionomia primitiva

,
que o horrive!

e áoinbrio poder da Inquisição lhe tinlia offuscado.
Os Fortuguezes, como vizinhos dos Hespanhoes

, tiverâo quasi
os mesjiios destinos. Conquistados pelos Suevos e Alanos, soffrêrão
igualmente o jugo dos Moiros. Estava-lhes também reservado ge-
mer debaixo da Inquisição, e ajuntar d-pois a este ílagello a des-
graça não menos aviltante de cuhir na escravidão de Ingiatera , e
ver lodosos germes da sua prosperidade converter-se em proveito
desta nação commerciante. Livrando-se dos Moiros

,
primeiro que

03 Hespanhoes
, desenvolverão por co-nseg.uinte mais depressa a

sua actividade. Afoitos navegantes, audaciosos conquistadores, fi-

zerào tremular suas bandeiras nas costas de Africa e das índias.
Sendo os primeiros que dobrarão o cabo Tormentório, penetrando
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ate ao cabo Comoiin
,
povoarão logo i3e suas ricas feitorias o Tn-

(]o«lão, o Malabar, as mesmas costas da China, e veio a ser-Ihes

Iributaiio o commercio do antigo Continente. Os Hespanhoes, agui-

Iboados com este exemplo.^ não menos emprebendedores , nâo me-

nos ávidos de r-quezas , se aventurarão sobre o Oceano Atlântico,

descobrirão iim inundo ate' então desconhecido, atravessarão aqueí-

Jas enormes Cordilheiras, mui superiores aos orgulhosos cumes dos

íeus Pyreneos , estenderão o seu dominio até ao mar do Sul , e

se apoderarão do México e do Peru. Como vencedores altivos, dei-

tarão alli por terra os thronos e os altares ; como fanáticos in-

sensatos
,

perseguirão para converter, e matarão por devoção; fi-

nalmente, como espoliadores insaciáveis, trouxerão destas nova»

Tcgiões incalculáveis thesouros
,

que em parte absorverão os co-

fres dessa multidão de frades imbecis e grosseiros, que a falsa po-

litica de Fernando e Isabel deixava penetrar nas Hespanhas , e

os desses bárbaros Inquisidores, cujo espirito já era um preludio

dos seus funestos Autos da Fe'. Assim estes Hespanhoes, que na

America tinhão degolado os povos e os reis para agradarem ao

leu Deus ( como diziâo ) , tinhão de achar na sua própria patrià

Togueiras prontas para os devorar em nome deste mesmo Deus.

Quantas vezes, para exaltar a Religião Romana, não trovejárão

fesses Inquisidores contra a idolatria e os pretendidos sacrificios

humanos, de que o México offerecêra ura terrivel espectáculo a

testes viajantes hespanhoes ! Mas que dirião os Mexicanos , se tes-

temunhassem os sacrifícios humanos que os Inquisidores de Ma-
drid , Lisboa , e Goa , offerecião ao seu Deus ! ! ! Nisto se conhecem

claramente as absurdas contradicçôes de que he capaz o fanatis-

mo.
Isabel , filha de João lít , rei de Castella , veio a ser sua her-

(leira pelo vergonhoso tratado que Henrique IV seu irmão, appelli-

(lado o impotente ( bem que tivesse tido filhos e muitas amigas ),

foi obrigado a fazer com o arcebispo de Toledo, que contra elle

so revoltara. Desposou ella Fernando V, rei de Aragão, e desta

imião se formou o reino de Hespanha. Nesta época, como dis-

"semos, gozou esta nação do seu maior lustre; o seu caracter na-

Tional maslrou-se tal qual o descrevemos antes, tentou a descoberta

do Novo Munrlo, fez-se respeitar na Europa peias &\ias armas,

e lançou os fundamentos da grandeza, a que depois chegou Car-

los V.

A' união de Fernando e Isabel só presidirão a ambição e a

politica. Ardendo ambos no dosejo de reinar , unirão suas preten-

çòes , sem confundir seus direitos. Não forão dois
,

esposos ,
maj

dois reis que tomarão assento no m(;srao ihrono ; e reunindo êcus

"tr^
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tiStados , jamais confundirão a sua autoridade. Um lai governo he

yui fenómeno. Pareceria que o ciúme devera logo dividir os espo-

so*; mas não aconteceo assim. Ambos forâo muito prudentes, ou
talvez se temerão mutuamente assaz para se não desunirem. Go-
vernarão n'uma perfeita independência um do outro os estados qne

posáuião antes do seu casamento ; e consentindo em não fazer seoãoutq

corpo politico dos reinos que tinhão herdado pelo sangue , dir-

Se-hia que trabalhavâo para os seus succe^sores , e não para si,

pois que fiualrijente foi sempre distincta a sua reciptcca autorida-

de.

Filippe TI , o Tibério d'Hespanha , considerava Fernando co-

mo um grande homem. Isto he que era retraía-lo com ver<Iade!

Fernando , tortuoso em sua politica ? flexive! em seus procedimen-

tos, pérfido em seus meios, jacta va-se de infidelidade e traição, co-

mo qualquer sejactaria de virtudes. Henrique VIÍI de Inglaterra foi

por elle constantemente enganado. Qual seria o monarca que o ex-

cedesse em peifidiii? Tentou invadir Portugal , declarou-lhe uma
guerrainjusta-, mas nada conseguio. Foi mais feliz nade Granada ,

de

cujo reino se aposàou no fim de oito aniios de combates, e foi então quede
todo se extiuguio o poder dos Moiros em Hespanha. Querendo Hen-
rique VIU seu genroinvadir a Guienna , Fernando se encarregou da ex-

pedição , com condição que Henrique lhe forneceria um exercito.

Chega cora effeito esí;e exercito; mas Fernando servio-se deHe para

usurpar a Navarra , nada tentou contra a Guienaa, e zombou da
credulidade de Henrique , remettendo-lhe as suas tropas logo que

lhe não forâo precisas, Dii;endo-Ihe seus embaixadores que Luiz Xll
se queixava de ter sido enganado por elle duas vezes , respondeo ;

duas vezes'! mente; mais de dez o tenho eu enganado. Tal era o

•bomera, cuja piedade a Itália tanto exaltava, e cuja cievola hipocri-
sia lhe grangeou o sobrenome de Calholico, ()s seus mais íntimos

amigos duvidavào mesmo que elle cresse em Deus. Era em fim o

rei mais conveniente aos projectos dos Inquisidores, e digno em tu-

do de accoJher uma tal instituição.

Isabel professava uma politica menos astuciosa. O seu cara»

cter era u)ais aberto e mais franco, a sua vontade mais firme, o seu

lÊspirito mais recto. Era devota de boa fe' , e por conseguinte mais
timida em matéria de Religião. Para dispor delia, e fazer-lhe ado-
ptar as mais absurdas e funestas medidas , bastava melterlhe n)edo

cou) a sua salvação. Torquemada , seu confessor , descobrio facil-

mente a sua fraqueza, e se aproveitou delia para augn^enlar a sua
fortuna, assegurar o poder dos seus frades , e torna-los ião formidá-
veis, que os thiouos e ug [jovos se curvassem diante de]K'S.

Torquemada e Ximenej , um Dominico , outro franciscano
j

L *2
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o primeiro fanalico , o segundo ambicioso e déspota, representarão

um grande papel neste reinado. Ambos forao successivainente con-

fessores de Isabel; Torquemada , na infância desta princeza, e

Ximenes na sua elevação ao ihrono. 'J'or«.]iien)ada , fundando a

Inquisição em Hespanha, e Ximenes protegendo-a , obrárào com
\islas differenles. Torquemada nào aspirava senào a attrahir sobre

a sua ordem, e sobre si, os favores dos papas, tornar os Dominicos

os primeiros e os mais ricos de todos os frades, assegurar-se do ca*

pello de cardeal, e crear para si nm emprego tào importante, que

o puzesse a par dos primeiros grandes dVHespanba ; um emprego

que tivesse uma absoluta independência dos reis, j)ara não temer,

nem os seus caprichos, nem a sua inconstância, e que reunisse todas

as prerogativas dos mais poderosos ministros, sem o expor ás desgra-

ças qijeelles ião frequentenipute experimentào.

Ximenes, primeiro ministro, imperioso, aitivo, crnel e tyran-

no, objecto da execração dôs grandes, que o sen orgulho se compra-

zia de insultar, que o seu fausto eclipsava, que as suas enormes

riquezas offusca vão , e que elle tinha por syslema humilhar para en-

grandecer a autoridade monárquica ; severo reformador da relaxa-

ção dos frades , mesmo dos Franciscanos , seus primeiros protectores,

e depois seus maiores inimigos; guerreiro "audaz
,
que fazia tremer a

Africa á frente de exerciíx)s pagos á sua custa; elevado ao maior

g^ráo de autoridade a que podia chegar um particular, mas sempre

devorado de inq\iietaçòe3 no cumulo dãs grandezas; temendo, não

só a dobrez de Fernando, cujas caricias nunca erão o symptoma

da confiança e da amizade, e a altivez dos grandes, cujo ódio ob-

servava todas CS suas acçòes para aproveitar o momento propicio

de vino-ar suas injurias, mas também o resentimento dos frades,

mais perigoso porque era mais surdo e mais dissimiilado , e não se

manifestava senão por pnnhaes ; Ximen« , digo , tinha gratide interesse

em sustentar a Inquisição. Este interesse não consistia em desejar

punir 03 hereges, cujas opiniões pouco lhe importavão ; cm fazer

queimar os Judeos, que elle gostava mais de deixar viver para os

despojar quando fossem ricos. Consistia sim em querer asscgurar-se

de uma arma que de improviso podesse cravar no coração de seus

inimigos; em for peín sua parte nm corpo cuja autoridade pode,*se

atacar o mesmo Fernando, se necessário fosse, e rele-lo por meio

do terror na servidão que liie havia imposto; um tribunal qu<r em

nome de Deus podesse livrcmenle peneirar nos conventos dos fraires

e nos jjalacios dos gran<Jes, arrancar-lhea as victimas qtie dedicníse

á sua seo-urança, scpidta-las em masmorras ,e conduzidas ao supplicio

por entro as acclaiuaçòes do um jjo-vo que não visse na morle delias

íenão uma homenagem rendida ú .Oivindade. Torquemada- olhou
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a Inquisição como um depfiáo para subir ás honras; Xiiiienes fez

dolla um baluarle p»ra se nianter naquellas a que já se achava
cievado. Assim, a ambição de um Dominico , e o egoísmo de um
Franciscano Irouxerào á Hespanba o maior dos flagellos , e por
inuitos séculos ficou perdida uma nação inteira

, porque um frade

quiz ser cardeal , e outro primeiro ministro. Motivos puramente
humanos, paixões odiosas e despreziveis presidirão pois em Hespanba
ao na^cimento da Inquisição, como bavião presidido era líalia,

França, e Alemanha, l^or toda a parte os fundadores da Inquisição
não tiverão em vista senão o seu único interesse. O crime de heresia

não era mais que um pretexto de que abusavão para persuadir a
classe ignorante que só erâo guiados peío amor de Deus ,

para obter

a dupl cada vantagem de imprimir no povo maior veneração e mais
passiva obediência, passando a seus olhos por vingadores do Éter*'

no; e para adquirir, fazendo-se considerar como uma classe privile-

giada, que Deus teria especialmente escolhido para defender a sua
causa sobre a terra, para adquirir, digo, acima de todos os frades

,

mais alta reputação de virtude e santidade, reputação sempre dese*
jada pelos hipócritas para se entregarem com menos ternor aos vi-

cios que lhes são familiares. Esta conquista sobre os espiritos foi

majs fácil em Itália e Hespanba , do que em França e Alemanha.
G clima devia naturalmente contribuir para isso. Nos paizes quen-
tes exalta-se mais facilmente a imaginação do homem, e esta dispo-
sição o torna mais susceptível de receber todas as impiessóes. Me-
nos destreza basta para o fascinar e desnaturar as ideas que se lhe
apreseutão. 'j udo abraça com excesso , e não vendo desde" então os
objectos sçbre o seu verdadeiro ponto de vista , mais fogoso em reíleclir,

mais activo em deliberar,, toma o crime pela virtude , ou a virtude
peio crime, á vontade do impostor hábil, cujo prestigio o subjuga:
e talvez seja esla arazão porque nos tropicais se achão as rehgioes
as mais absurdas , a escravidão a mais vergonhosa , o despotismo o mais
intolerável, e os actos guerreiros os mais ferozes.

Se o grande poder da Inquisição em Hespariha foi devido a
Torquemada e a ^Cimenes , elles comtudo não tiverão a gloria de
ser os primeiros que alli a introduzirão. Bera lembrado estará oLei-
tor da poderosa diversão que Pedro ][•, rei de Aragão , fez em fa-
vor dos Albigenses

, na guerra que S. Dornis^gos accendeo contra
elles

,
e que. Simão de Montforl proseguio com tanta barbaridade^

A morte de Pedro
, que acabou gloriosamente combatendo contra

os Cruzadoi
, deixou um campo livre a todas as odiosas calumnias

eom que aprouve a Roma deslustrar a sua memoria , e necessaria-
mente dev]ao ser hereges os vassallos de um rei tão generoso

, que-
oao quiz receber a lei de alguns frades fanáticos e sanguinários. For.

r
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este motivo atravessarão os Pyreneos, para penetrarem no reino de

Aragão, alguns destacamentos deste> primeiros [nquisidores, ílagel-

los do Lan^tiedoc e da Provença; mas não reinava então em Hes-

panha aquella superstição, que depois sedesenvolveo, nem era aind^

chegado o tempo de Fernando V.

Atemorizados os reis de Aragão com os revezes dos Albigenses,

C com o funeíto êxito que havia tido a expedição de Pedro II,

çonsenlírâo em receber a inquisição nos seus estados. Julgou enlào

Roma que eata couJescendencia serviria de exemplo aos outros rei-

nos de He^panha, e que elles receberiào, seui mtirmurar, esta no-

va instituição. Os Inqui-^idores, bem longe de preverem obstáculos

á extensão do seu dominio sobie esta grande peninsula , nào puze-

râo limites á sua ferocidade; e os seus primeiros passos em Aiagào

forâo marcados por delações, prisões, torturas, e supplicios de to-

dos os géneros. A imprudência de semelhante conducta chamou so-

bre elles a attençâo de todos os povos de Hespatiha. As relações dos

males que tinhào feito experimentará França , a historia de» la guer-

ra desgraçada, cujos furores tinhào devorado toda a popujaçào do

Languedoc, e na qual estes Inquisidores liidiào feito um tào gran-

de papel, sublevarão contra elles todos os espíritos. A pouca medi-

da, que os novamente admiltidos entre os Aragonezes, puuhào Cíii

suas pretençòes e procedimentos, facilmente fez suspeitar o&eu pro*

Wto de invasão geral. Tudo se ligou contra elles, e por Ioda a

parle erão apontados. Na Castella decl-arou-se traitlor ú palria toda

aquelle que lhes desse asilo ; no reino de Toledo permilliG-*e cahtr

sobre aquelíes que alli apparecessem ; na ÍVlancba e Andaluzia pro-

niettcrào-so prémios a quem os prendesse; e estendendo-se fie .uns a

oulros lugares o ódio que elles inspiravào , liverâo a uicsma &orte

nas províncias de Segóvia , Salamanca, Zamora, Astúrias, etc.

,

ate ao cabo Orlegal. Ksla opposição unanime, e tào fortemente pro-

nunciada, abrio os olhos ao me^mo povo de Aragão, que apadri-

nhado pelos grandes, cuja exislencia se via ameaçada pelo poiler e

audácia destes indivíduos, roínpeo em murmúrios, e logo etn revol-

tas. Os Inquisidores tornarào-se objecto do desprezo e aversão uni-

versal ; o povo zombou das suas sentenças, forçou a^ sua^s prisões,

libertou as suas victimas. Em Saraj^oça, em Huesca ,
om Barbastro

,

forào ameacaJos os seus próprios dias. Reduzirão-nos «Mn hm a um

estado de nulli.lade, mas commetlco-se a falia de os nào expulsai

de todo; e o longo somno (]uc ellos forào obrigados a guardar, por

secriirança própria, foi como o do ligre, que np.enas abre as pal-

pei) ras
,
que se julgào ainda cerradas, immedialameule &e arremessa

sobre a sua presa.
• • - --rv

Tal era pois a abjccçào a que estava reduzida a Inquisição em

T-r»
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Hespânliâ no XV sècuio, quando Torquemaia ou Tairecremata
YÍo a luz do dia em Valhadolid. Nascendo com alguma fortuna, que
lhe procurou uina cuidadosa educação , atormentado por uma espé-

cie de desasocego e ardor de caracter , sendo ainda muito moço
,

correo á Hespanha, vio Salamanca, Toledo, e Córdova. Nesta ul-

tima cidade achou uma mulher que lhe roubou toda a sua affeição;

mas, ou porque nâo tivesse a arte de aprender, ou porque as suas
módicas riquezas o embaraçassem de lhe prodigalizar aquellas bri-

lhantes bagaíellas
,
que tanta impressão fazem no coração das mu-

lheres , um Moiro , ou mais destro , ou mais rico , ou mais emavel

,

obteve a preferencia, desligou esta mulher de seus laços, arrebatou-a
a Torquemada, e a coiiduzio a Granada. Daqui o primeiro germe
daquella profunda raiva de Torquemada contra os Moiros , e o pri-

tneiro movei daquellas perseguições que tão cruelmente lhes fez sof-

frer pelo andar do tempo, e de que a sua vingança pessoal era sera

duvida o motivo secreto, mas todavia «nico.

Para se distrahir de uma paixão desgraçada ^
que o aspecto de

Córdova constantemente lhe recordava , deixou esta cidade , e par-
tio para Saragoça com tenção de ganhar Barcelona , embarcar-se
slli , e hir ver Itália. Como era versado já na theologia , frequentou
«m Saragoça as cadeiras publicas, e disputou com um padre Lopes,
deCeivera, superior dos frades de S. Domingos, assombrou-o cora
o seu saber, e liie inspirou o desejo de attrahir á sua ordem umjo-
ven de tão bellas esperanças. Bem -depressa travarão estas duas per-
sonagens a mais intima amizade e confiança, e abrio-se logo a Tor-
quemada o convento dos Domi nicos. O desejo de saber o fez pene-
trar nos^seus arcbivos; e foi alli que elle conheceo a autoridade
que bavião gozado antigamente os Inquisidores , nâo somente em
Aragão^ mas ainda em França , e a que possuião em Itália, onde
o poder dos papas os tinha sempre mantido com honra.

Torquemada
, a quem não faltava talento , conheceo todo ò

partido que um homem hábil podia tirar de semelhante instituição
para chegar ao cumulo das honras; mas projectando desde enlâo
o restabelecimento da inquisição , Vamhem conheceo que para salva-la
do capricho dos diversos povos de íTespanha , era indispensável que
todos estes reinos fossem reunidos em um sceplro único, cujo poder
nãodeixasse fluctuar aopiniào. O estadoem que Hespanba se achava
en^io lhe deixou entrever como possivel este acontecinjenlo da reu-
nião d^as coroas^ hespanhojas n'uma só cabeça. Co\n effeito a notória
ambição de João li, rei de Aragão, i>ai de Fernando V, deixava
presumir que não deixaria escapar uma oceasião favorável de augmen-
tar seus dominios. Por outra parie

,
pela suspeita de impolei)CÍa

que os sacerdotes de Toledo, inimigos de Henrique IV de Casieila,
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tinhào lido cuidado de espalbar relalivaménte a este príncipe , era

natural que as coroas de Lyào e Caslella cahissem
,

por íalla de

descendência masculina , nas tiiãoi de uma menina de berço, e tam-

iHírn por vima alliança, cuja utilidade presentia
,
julgava fácil, e em

que trabaliiou depois com ardor., reunir Aragão a estes dois thro-

iios, e formar delles um só estado, que fazendo quasi dois terços da

Hespaniia , invadiria logo o resto. Quanto ao poder dos Moiros^

já muito decadente, e reduzido , depois de tantos séculos de esplen-

dor, só ao reino de Granada
,

prévio elle
, que arnjando contra el-

Jà o monarca que chegasse a reinar só em Hespaniia , seria fácil

subjuga-la. E então que prazer para Torquemada ,
se conseguisse

restab^elecer a Inquisição , e vingar-se em toda esta naçào da aífron-

ta que um Moiro fizera soffrer ao seu amor!

Nào occultou as suas vistas e esperanças ao padre Lopes. Em-
penliou-o a que se aproveitasse do credito que gozava na corte de

AraíJ-ào, para despertar a ambição do rei, fazendu-lhe notar a van-

ta"-em incalculável da alliança da sua casa co n a herdeira de Cas-

teíía , em quanto elle pela sua parte trabalharia por se insinuar com es-

ta princeza ,
apossar-se de sua confiança , e dispor o seu espirito em

favor, nào só da alliança projectada , mas ainda do restabelecimen-

to da Inquisição. Ajustado que foi o seu plano , tomou o habito

de S. Domingos, deixou Saragoça, e passou a Toledo com o fim

de principiar a trabalhar nesta grande obra.

Começou pois pela prédica ,' meio de que todos os frades am-

biciosos usarão seuipre para se dar a conhecer. Este expedienie lhe

adquirio grande fama. Corriào todos em chusma a ouvir os seus

sermões ; bem depressa chegou á corte o seu nome ;
todos deseja-

rão ouvi-lo e conhece-lo. Naturalmente imperioso e altivo , iiia^

dócil, quando o exigia o seu interesse, reve^lio-se da agradável mas-

cara dos cortezãos, conseguio ser esmoler de Isabel, ainda menma,

e logo depois passou a ser seu confessor; e por este emprego, que a

sua "pouca importância apparente não fazia invejar
,
porque haven-

do dois irmãos vivos , Henrique e Affonso , não era de presumir

que esta princeza subisse jamais ao throno ,
vio-se no ciimulo dos

seus desejos, pois que elle lhe assegurava todos os meios de íe

apoderar das primeiras ideas desta joven , e dingi-las no sentido

mais conveniente ao conseguimento dos seus projectos.

(Jom effeito chegou a subjuga-la por tal modo
,
que em pouco

tempo veio a ser seu mestre , e seu único confidente. Semeou no

seu coração os primeiros germes da ambição , e insensivelmente lhe

fez entrever a possibilidade de reinar um dia. Para a familiarizar

com esta idea, exag^ícrou-lhe os vicios que se imputavão a seu iraiao

Henrique IV , e a débil saúde de Affonso , igualmente seu irmao

;
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habituou-a a uma profunda dissimulação, assusíando^i com os perigos

a que se veria exposta, se em tempo aigurri deixasse suspeitar a
esperança de reinar

,
que lhe era permiítido conceber ; entieteve-a

com o augraenlo de grandeza que lhe resultaria da sua união com
o principe herdeiro de Aragão; fez-lhe amar este príncipe, que ella

não conhecia, exaUando-llie as suas boasqualidades físicas e fnoraes,

e a sua eminente devoção; determinou-a a reoasar, cora vaj^os

pretextos, outro qualquer hymeneo , se até então quizessem dispor

delia ; e ateraorizando-a destramente com as perigosas eonjecíuras

que se poderião tirar das suas secretas e frequentes conversações,

habituou-a a não tratar destes grandes interesses senão na confissão.

Por este modo veio a ser o confessionário a cadeira em que a instruio

a seu s^abor nos principios do governo , da politica que^devia usar,

e da conducta que devia ter.

O talento, delicadeza, e paciência que este frade empregou pa-
ra dominar todos os pensamentos desta princeza, serião verdadeira-
roente admiráveis

, se a desgraça da humanidade não tivesse sido o
«nico alvo que se propunha. Até alli parecia não ter tido em vista

senão a insttucção da sua pupilla; mas, na verdade, inciispondo-a

contra seus irinãos , tinha-se apartado dos principios de ura homem
de bem, e a jnesma politica não podia ahsolve-lo ; mas pérfido nas
suas insinuações, -íinha tido o cuidado de lhe não declarar, que se

desejava que ella reinasse , não era senão para abusar do imperi©
que sobre ella linha tomado, e indu/!Í-la a restabelecer um íribuoal
execrando; e que se desejava uni-la á casa de Aragão, era só para
destruir mais seguramente os Moiros, e faze-la o instrumento da sua
vingança pessoal.

Até alli não tinha ainda pronunciado diante de Isabel a pala-
vra Inquisição. Era por tanto necessário assogurar-se delia para es*

ta grande obra, se com effeito chegasse a subir ao tbrono.' Espe*

que uma educaçãorou pois, para sé explicar, aquella circunstancia
religiosa torna sempre tão importante e tão /errivel á mocidade,
aquella em que recebendo pela primeira vez a Communhâo, se en*
trega toda ao Deus que o sacerdote lhe apresenta, e crê que os con-
selhos, promessas, e ordens deste sacerdote são a incontestável ext
pressão das vontades do Deus que vai receber.

Torquemada, preparando-a para esta augusta ceremonia, a
entreteve com as felicidades reservadas aos homens, e sobre tudo
aos prmapes que persistem na fé. O quadro destas felicidades con-
ànún a pmtura das desgraças a que se expõem aqueiles queseapar-
tao da l.eligiâo. A historia das heresias veio naturalmente depois;
e as^raedidas de rigor, que tantos papas, vigários de Jpsn Chri.sto^
l^nhao tomado para as extirpar, forâo rcDresentadas á NeÓDhitacom

M

W



[ 80 ]

as raais brilhante? cores, e conio de autoridade divina. Daqui ti-

rou por consequência, que vindo os ttuonos de Deus, a causa de

Deus devia ser o negocio mais iniporlaute dos reis, e que perseguir

os Ijereges era uu) dever inseparável do ihrono. Depois de a ter as-

sim preparado, lhe disse, que no augusto acto que cila hia fazer,

a obra mais agradável a Deus seria obrigar-se por juramento a res-

tabelecer a ínqui>içrio em Hespanba, se um dia cii(>gasse a subir ao

ihrono. Nào lhe foi difficil resolve-la. A innocencia desta princeaa

,

a candura da sua idade, o fervor ião natural a utna joven entre-

tida somente com ídeas religiosas, fervor mais vivo ainda pela pro-

ximidade de uma ceremonia que não tem deixado de se lhe pintar

como importante á sua salvação; finalmente o invensivel ascenden-

te que Torquemada tinha tomado sobre o espirito desta princeza,

não lhe permittírâo lu^sitar. Eila lhe jurou pois pelo Deus que hia

receber, que se um dia chiasse a ser rainha, proseguiria o castigo

dos hereges, e estabeleceria a Inquisição para a ajudar na sua con-

versão.

Tudo isto se passava, em quanto uma poderosa facçâo^se de-

clarava contra Henrique IV, rei de Castella. A historia não res-

peitou os costumes deste monarca; mas por ventura a historia he

sempre a expressão da verdade? Como quer que seja, parece que o

njaior crime de Henrique tinha sido o desagradar ao clero do seu reino,

e este crime lhe grangeou a mesma sorte que depois provou Henri-

que líl de Valois, em França.

As circunstancias desta conjuração , tramada pelo arcebispo de

Toledo, e dirigida por Pacheco, marquez de Vilhena, me affasta-

riào do meu assumpto; e por isso limitar-me-hei somente a dizer,

que este Pacheco, primeiro ministro de Henrique, vassallo pérfi-

do , a quem Luiz XI , rei de França
,
pagava uma pensão de lâjf

escudos para enganar seu amo , insolente valido do voluptuoso mo-

narca, cujos interesses trahia , não pôde ver sem ciunw chegar Ber-

trand de la Cueva ao mesmo auge de favor que elle; e para per-

der o seu rival, decidio perder seu amo. O arcebispo de Toledo,

o seu cabido, e alguns outros bispos, que Henrique, mais sensível

ao» prazeres que ás suas praticas, affastára da sua corte, favore-

cerão os resentimenlos do marquez de Vilhena. Como Henrique,,

depois de repudiar Branca de Navarra, casara com Joanna de Por-

tugal , suppuzerão os facciosos que Henrique, até então sem filhos,

introduzira Bertrand de la Cueva no leito da rainha
;
que esta era

a origem da alta fortuna e do credito deste fidalgo moço; e que

por conseguinte era bastardo o filho nascido deste commercio adul-

tero. Quanto mais absurda era a fabula, mais crença lhe dava o

povo. J£nlào os padres, não guardando mais medidas, e presidido»

1^^.-1
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pelo seu arcebispo , depuzerâo Henrique IV com uma pompa tâo
fastosa como ridicuJa, e proclamarão Afíbnso , seu irmão mais mo-
ço. Até alli o destro e politico Torqiiemada tinha feito muilo por
se não ingerir nesta intriga , esperando jesuiÉicamenle o fim destes
grandes acontecimentos. Affonso viveo pouco , e a sua morle foi se-

guida da vergonhosa renúncia que Henrique fez do poder. Mas em
quanto o Ihrono se achou vago, e os conjurados , por unia daquel-
las contradicções tâo communs aos facciosos , deliberarão, a fiin de
affastar do diadema alguns grandes ambiciosos , da-lo a esta mesma
filha

, que pretendião ter nascido do adultério deJíoanna de Portu-
gal , e de Bertrand de la Ciieva , e que tinhão declarado bastarda

,

Torquemada, vendo que o momento era decisivo para o bom êxito
dos seus projectos, appareceo em campo , e com a sua actividade,
destreza na intriga , eloquência persuasiva e insinuante , fez dar a
coroa a habel , irmã de Henrique , com exclusão de sua sobrinha,
O casamento desta rainha com Fernando V , herdeiro de Aragão,
completou o triunfo deste frade. A destr^riçâo dos Moiros e a con-
quista de Granada forão o primeiro resulíado desle hymeneo , e'Íor-
quemada não vio mais obstáculos que podessem oppor-se ásua gran-
deza e vingança.

Apenas IsaM firmou a sua autoridade, « terminou a conquis-
ta de Granada

, logo elle lhe recordou os seus juramentos. Re-
presentou-Ihe que tinha ficado em Hespanha utn grande numero
-de Moiros; que em quanto eiles não fossem Catholicos , não se po-
4ia contar com a sua fidelidade; que permanecerião sempre afíectos
a seus antigos senhores

; que aproveitarião a primeira circunstancia
favorável para chamar aquelles de seus iroiãos, que a guerra forcara
A refugiar-se em A frica ; que seriâo ajudados pelos Judeos , acostumados
a negoeia,r com elies; que estes lhes prodigalizarião suas riquezas
para os ajaidsT a restabelecer-se

; que por conseguinte viria a ser
inteiminavel a guerra, e qu« era da ultima importância, tanto para
o repouso da Hespanha, como para o seu próprio , constranger não
fiomentetjs Moiros

, mas ainda os Judeos a se converterem
; que

âe alguns se recusassem a islo, cumpria eatrega-los ás chammas pa-
ra mtirnidar os outros

; que isto sem duvida diminuiria os seus
vassaMos porem que era melhor ter menos, quepersiàíir n^nm estado
penoso de inquietação

, e ver-se exjjosta aos horrores de uma guer-
ra civil

;^
q„e por tanto devia cuidar desde logo em estabelecer a

Inquisição
, cuja espada , bem que menos decisiva que a das bata-

Jiiai, era comtudo mais segura e ineviíaveJ.
Hepresentou-Jhe em fim que os Moiros

, para obedecerem ao
vencedor^, ímginâo abraçar a Religião Catholica , w?s peunanecè-
íiao pagãos no fundo do coração

; que semeliraate mal seria de iou-
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ga duração; q^Tí «ra forçoso por taníò ter á mâo ura remédio que

te liíeà podesse applicar constantemente , e que este reiDedio não

podia ser senão um tribunal, cuja autoridade se estendesse sobre as

coDàciencias ;
que só a Inquisição podia chegar a esquadriíiliar os

mais secretos rccondilos do coração bumano
;
que se a fe se U:ilva

conservado pura em Itália, só era devido ao zelo, actividade, e ta-

lentos dos inquisidores; que finalmente era do dever de uma tão

grande ramha prover , durante a sua vida , na conservação da

verdadeira Religião , e deixar por sua morte meios infalliveis de a

manter em toda a sua pureza por toda a duração da monarquia

hespanhoia,

Isabel, que Torquemada tiniia enfeitiçado desde a infância, se-

guio ás cegas estes funestos conselhos, e os fez abraçar a Fernando,

seu esposo. Conseguinlemente ambos pedirão bulias ao papa Xisto IV,

que immediatamente lhas enviou , e foi estabeiecida a Inquisição

nos reinos de Aragão , de Valença , das Castellas , e finalmente,

em poucos annos , em toda a Hespanha , excepto comtudo em
Portugal , onde não foi admittida senão 70 annos depois. Tor-

quemada 5 sendo então nomeado cardeal e Inquisidor geral ,
mos-

trou-se digno desta alta dignidade, que exerceo por espaço de 14

annos
,

processou mais de 100^ pessoas , destas condemnou 6^
ao fogo, enriquec^o a sua ordem com os despojos de todas, e mor-

reo com opinião de Santo.

A historia não deve esquecer que em quanto a Inquisição se

estabelecia em Hespanha com tanto estrondo , se autorizavão os

papas com este exemplo para tentarem faze-la admittir em Ingla-

terra. Nâo se sonhava ainda no scisma introduzido alguni tempo

depois por Henrique VIII; e não obstante islo, o caracter inglez se

pronunciou nesta conjunctura com a mais forte energia ,
e repellio

esta odiosa instituição com um vigor pouco commum. Levantou-se

contra ella um grito geral, e talvez que nunca a causa da huma-
nidade fosse defendida com mais eloquência e denodo. Prognosli-

cou-se então era Inglaterra o aviltamento, a decadência, e a futura

queda de Hespanha ; abrirão-se todos os portos ,
prodigalizarão-se

todos os soccorros aos desgraçados que a perseguição forçava a dei-

xar a Península; e o ministério do tempo ,
enriquecendo o Tamisa

com a induslria desles deploráveis emigrados , ennobreceo a sua

politica com toda a dignidade de uma hospitalidade desinteressada.

A inquisição innundou de sangue a Europa; nias chegarão em tvm

os djíis da sabedoria, e o generoso heroísmo fez afugentar da terra

esta odiosa instituição, que por tantos séculos dilacerou a humani-

dade.

Depois da morte de Torqucmacia , sustentou a Inquisição o

T^-^
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Franciscano Ximenes, cardeal e primeiro ministro; mas com outras
visitas, corno já fica notado. A historia rej)resenr,a este cardeal co-

,
mó um grande homem d'e3tado ; e na verdade, com as suas im-

. mensas ri(]i;ezas fcmdou muitos estabelecimenlos importantes, e fez

ásaa custa a guerra d' Africa; mas, em nlíima analyse, donde Ibe

, vinhão estas riquezas '. Melhor seria talvez chamar restituição ao
que a historia qualifica de benefícios. Elle deo mais força á auto-
ridade monárquica , abatendo os grandes ; mas para humilhar estes

.grandes, permittio á multidão andar armada: falta enorme em urn

; ministro, cujo systema era revestir o throno do poder absoluto. As-
• semelhando o povo á nobreza, não fez senão deslocar o orgulho

,

.e lançar as primeiras sementes daquella preguiça tão censurada á
(Hespanha, e que tão funesta lhe foi: falta não menos grande em
um administrador. As suas exacções , o seu génio fecundo em im-
por tributos, encherão os seus cofres c os de seu amo; mas esta

• insaciável cubica azedou os espiritos , e preparou aquella famosa re-

jbelliâo dos Paizes-Baixos, cujo resultado os desligou para, sempre
-do dominio hespanhol. E na verdade não he por semelhantes feitos

que se reconhece um grande homem d'estado. Quandose ousava resis-

lir-lhee averiguar os direitos que tinha para opprimir todas as classes,

mostrava não só os canhões que lhe cercavâo a porta, mas também o
-palácio do Inquisidor geral, dizendo = eis aqui os meus direitos •=
Mas com taes direitos mata-se a industria, destroe-se o commercio

,

.paralyza-se a agricultura, e se embrutece um povo. Torquemada de-
golou os indivíduos, Ximenes a nação.

Se a servidão a que estes dois frades reduzirão seus amos foi
'tão favorável á Inquisição, o despotismo que ella exerceo teve sobeja
analogia com a politica dos successores de Fernando e Isabel para
que tentassem destrui-la; e posto que a descarada insolência dos
inquisidores ousasse algumas vezes atacar o mesmo throno, a ca-
-villação destes monarcas julgou achar muitas vantagens na allian-
ça da Inquisição com a coroa, para os não punir por semeihan-

.

les attentados.

Só um, e este foi Filfppe T , filho do imperador Maximiliano
e de Maria de Borgonha, casado com Joanna , herdeira de Fernan-
do e Isabel, e por conseguinte rei de Hespanha pelos direitos de sua
mulher, generoso, amável, bemffritor, instruído tan.to como o podia
ser ura príncipe nesta época, o mais gentil homem do seu tempo,
.e cuja amizade com Luiz Xíí, ujn dos melfiores reis de França

,

bastaria somente para o fazer estimar; só este, digo, formou o projecto
de supprimir a Inquisição

; mas o segredo devia envolver taes projectos,
que nao deviào romper senão descarregando o go]pe sobre os culpados.
Desgraçadamente transpirarão as suas intenções, e o atalharão-. Sajiindo

w
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tim dia de jogar a pella
,
pedio um copo d^ag-ua

, que (»ebeo; ma»
esta ao^ua estava envenenada , e morreo de 28 annos.

Joanna , sua viuva, devera governar na ininoridade de Carlos,

seu fiHio , depois Carlos V; mas esta princeza enlouqueceo. Taes

reinados são a idade de oiro para os grandes facinorosos; as leis

adormecem , o povo fica sem defensa , e a autoridade he do mais

audacioso. A Inquisição aproveilou-se desta época , e este colosso

substitiiio aos seus pes de barro columnas de bronze.

Subindo Carlos V ao tbrono , deo-se todo á guerra. As cam-
panhas dão pouco lugar a pensar em frades e nas suas intrigas; e

se de vez era quando voltou os olhos para a Inquisição, a liçã^ de

Machiavel , seu autor valido , a^saz o dispiinba a vê-la de botn

grado. Deixou pois obrar os Inquisidores , sem se inquietar muito

com o que elles obravão , e só uma vez jtdgou poder usar delia

em seu proveito. Os discípulos de Luthero representavâo , havia al-

gum tempo , um grande papel no theatro da Christandade. Car-

los V , contrario á Confissão de Ausburgo , armado contra a Liga

de Esmalcalda , não podia ser amado do> novos reformadores. E^les

o temião, e elle igualmente os temia. Couitudo as suas opiniões pe-

netravão em todos os estados , e de dia em dia crescia o numero

dos seus partidários. Nos Paizes-Baixos se havia estabelecido um
grande numero de Lulheranos, attrahidos do commercio e fertilida-

de destas bellas provincias, e a sua conducra e moral tinhão rouba-

do ao Ciilto Catliolico uma prodigiosa multidão de indígenas. Temeo
«m fim Carlos V que elles procurassem vingar os seus reseníimen-

tos particulares, e lhe arrebatassem estes bellos territórios; nem po-

dia contar mais com a vigilância dos magistrados , cuja severidade

cm matéria de Ri-ligião era obrigada a affrouxar , itilímidada pela

massa enorme de Luthoranos. íínaginou pois estabelecer alli a In-

quisição , e com islo julgou poder cortar o n)al pela raiz.

/\ penas se publicou o seu edicto , foi geral a murmuração , e ma-

nifestou-se logo o espirito de emigração. Maria de Hungria , irmà

de Carlos V , regente dos Paizes-Baixos , encarregou-se de suspen-

der a execução do edicto, e escreveo a seu irmão, dizendo-lhe:

que se elle o não retirava ou modificava , seria intallivel a perda

dos Paizes-Baixos; que não somente todos os negociantes esfrangeiros,

mas ainda uma grande parte dos habitanies do paíz se dispunhào

a parlir para onde podessem gozar de liberdade de consciência ; qtje

os campos hião aficar sem cultivadores , as manufacturas sem obreiros,

as cidades sem artistas; que se elle empregava n)edidas de rigor jiora

obstar a esta emigração , mais se azedariào os cspiritos. e o pí-rigo

viria a ser mais etuincnle; que o convidava pois a reílcctir seria-

mente nas funestas consequeiicias que iraria a execução do seu edic-

to , se elle persistisse na sua leaolução.

«<—fp"
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Carlos y rnodifioon as disposições do ediclrt. Isentou os esfra li-

geiros da jurisdicção da Inquisição; e quanto aos naturaes do paiz,
adoçou em seu favor as formas dos processos inquisitoriaes. Melhor
faria se revoo:asse o seu edicto. Todas as vezes que um soberano
recua em uma medida de rigor, sem que as modificações que nella
faz sejão^ fructo da experiência, logo lho imputão a génio versátil
ou a má escolha de conselheiros. O edicto na sua íntegra tinha re-
voltado: o edicLo emendado ca])io em desprezo, e nunca teve exe-
cução. Este errado passo fez sentir e conhecer a estes povos as suas
forças

; e em lugar de ^agradecerem a Carlos V o haver desistido do
seu projecto, concluirão simplesmente que elle se não sentira em
estado de os obrigar a receber este novo jugo.

Depois delle, Filippe II, mais embusteiro , mais sanguinário

,

e mais obstinado, renovou o projecto de siibmetter á Inquisição es«
ta« mesmas regiões, mas sem restricção , e tal qual existia em Hes-
panha, isto he, ^com todo o seu horror. Foi surdo ás justas e enér-
gicas representações que lhe fizerâo os estados. Quiz ser obedecido,
e rompeo a revolta. Deste modo o interesse da Inquisição, cujo nas-
cimento custara em outro tempo tanto sangue a Itália e a França , tor-
nou ainda a atear uma guerra de mais de 60 annos, abalou a EufOpa,
devorou milhares de gerações, tornou odiosos os Hespanhoes a todas
as nações, desmembrou uma das maiores monarquias daquelle tempo,
e privou o seu protector da mais rica porção de seus estados.

Estranhamente nos enganaríamos, se crêssemos que os Inqui-
sidores forão gratos á protecção destes reis, e.que isto ao menos foi
parte para se conterem nos limites do respeito devido aos monarcas.
Pelo contrario fizerâo disto um titulo para censurarem suas resolu-
ções, caluroniarera suas tenções, e macularem sua memoria. Mais
insolentes á medida que erâo mais favorecidos, eontárâo os thronos
em o numero de seus reos.

A abdicação de Carlos V foi uma daquellas circunstancias
que a politica não tem explicado ainda ( failo da politica d'outro
tempo, bem diversa da actual ), porque aquella, para se justificar
dos acontecimentos imprevistos, procurava motivos em toda a par-
te, excepto na natureza. Carlos V, cançado, não de viver, mas:
de governar; fatiado de um reinado tempestuoso e guerreiro ; adver-
tido pela experiência que a actividade tem seus limites; d-esencan-
tado das illusôes da gloria por mui frequentes revezes; viuvo de
uma mulher que amara ternamente; pai cioso por um filho único,
herdeiro do seu sceptro , bem como dos seus vicios; distante de suas
duas filhas coJlocadas em thronns estrangeiros; enganado por algu-
mas amigas; pouco contente de sua própria consciência, não po-
dendo reparar as sem razoes da sua má fé, e assaz avançado em annos

W
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para mudar de systema ; Carlos V , dig-o , conhece a necessidade

do descanço, vê aproximar-se a morte, quer ter al<^uns momentos

livres para a receber, e deixa a coroa. Eis aqui todo o my^^terio, e

basta conhecer o coração humano para facilmente o explicar.

A Inquisição vio um criíue onde o homem sensato não verá

senão a marcha" ordinária da natureza. Carlos V não tinha moles-

tado esta Inquisição, mas não a tinha assaz honrado, e disto mes-

mo se quiz ella vingar. Começou pois por interpretar a seu modo

o gosto deste principe para o retiro ; e seguindo a sua costumada

intriga , lançou mão da calumnia para amotinar contra elle um
povo que ha bem pouco tremia das suas vontades. Para tornar sus-

peita a sua Religião
,

pretenderão os Inquisidores que em suas íre->

quentes relações com os protestantes de Alemanha se alterara a sua

fé; que seduzido por suas praticas e escritos, abraçara a sua doutri-

na ; e que se preferia a solidão ao throno, era só com o fimdenpe-

llior occultar suas novas disposições , e poder , nos poucos dias de

vida que lhe restavão , entregar-se no retiro mais livremente a ex-

ercícios de piedade conformes ao seu culto.
,

Apoia vão estas asserções rendendo um pérfido elogio a este

principe. Dizião que tendo nascido naturalmente generoso e clemen-

te , não podia recordar-se sem remorsos do tratamento rigoroso que-

tinha feito soffrRr a muitos principes protestantes, que a sorte da

guerra fizera cahir em suas mãos; que mcuos virtuoso , teria sido

menos sensivel ás virtudes cue estes princijoes manifestarão nas suas

desa-rar -í; e que a estima que lhes concedia , e o erro em que tinha

caludo, erão menos o effeito da inconstância, que da elevação da

sua alma. Para darem mais peso a estas interpretações , e seduzi-

rem melhor o vulgo, fingindo u.ra interesse religioso por um monar-

ca de tão raro mérito, o encommendavão no confessionário ás ora-

ções dos fieis
,

para que Deus o tornasse ao verdadeiro caminlio da

sua salvação.

Tendo Carlos V escolhido para seu pregador o doutor Cacul-

la , e para seus directores o arcebispo de Toledo , e um bispo cha-

mado Constantino Poncio de la Fuente , bastou a confiança que

lhes mostrava ,
para que a Inquisição se declarasse contra elles. Ks-

ta Inquisição pois escrutou a sua cimducta , espreitou os seus dis-

cursos , f«)lli6ou os seus escritos, interpretou as suas ideas , inver-

teo as suas expressões, e os declarou hereges.

Em quanto viveo Carlos , não ousou dcclarar-se a Inquisição,

e se contentou de espalhar surdamente estas imjiosturos. Depois da

sua morte , como elhí se tivesse recreado cm escrever , nas paredes

da cella que occupava no mosteiro (hí S. Justo , algumas senlen-

oas sobre a justificação e sobre a graça, visitarão os luquisidores,
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€sta cella
, «declararão estas sentenças erróneas , mal soantes , c

«heirando a Lulheranismo; mas a sua saala cólera não podo con-
ter-se, logo que se fez publico o tetítamenio de Carlos V , no qual
apenas havia um mui pequeno nt.rnero de legados pios , ,em oCmn
para preces por sua a!ma. Morrer um rei sem deixar dinheiro a
írades para rezarem! Que attentado!

Entre tanto não estava ainda em Madrid Filippe II e seIgnorava como tomaria eíle a nódoa que se preparava á memoriade seu pai. Chega em fim , e começa por ordenar 5 suppii-cio de
tocíos os tautores das novas opiniões.

Julgou então a Inquisição que tudo lhe era permittido; e semB^.s forma de processo fe. prender o arcebispo de Ibledo , o

.n nf
' ' P'^^^^^' ^^ ^'"^^^« V ,^ Constantino Pondo,

seu coniessor. '

oaraa'te,s'
^'"^'''^''" s^km^jo

:
<, povo o imputou ao s<íu ^elopara a Kehgiao

;
mas o resto da Europa vio com horror um fdbo

Sorw""/^""'"'^''/'^''^
'^^'^-^ --^'^-'^ ao sumiço o^

tirhr.„rri'
^^ '^^ P^'» ^^"^"^^ ^"-jo compassivo cuidado otinha_susteníado na passagem tâo diffjcil da vida á niorí^

homenr^^nr}?
P'"^""'^^.' ^«âo accusados pela Inquisição estes três

rwr,e^TllZ''T?
^^'"^

T"''''^^°
fizesse sorrir intexiormeme Fi.lippe Jl do uIlMje feilo as ultimas vontades de seu pai não doi

towd:dé "eai tr^^^r ''"'""° ^^ ^^'-- coCoS^iitida : t:

larXr?' ';™"--^"-- -retam^uta ,00,^0^ parÍ si,-

Iod;a"dr;adarisr°""'" '" '"'P'''"
' »- »™ o '-'»-»'« da

nia XTos ™ "a„,t
^'''!'"='S''° '^'>"' ""'« « ™e,gia de uma al.

rios* ^'^" X\ 'k
'
"'""' ''^'"""'"°-''' '^°m "« «« I»rtida.

bem guardado qie o siu
^"'í''""^-""

' «= "^'^ jmamenlo foi mais

Contudo o desgraçado Caculla foi queimado vivo; as ma-
N
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(roas c resulcaJos <3as to^iuras ínemo morrer na prisaa Constan*

tino Poncio, que depois foi queiíuado em estatua ; e o arceliiápo de

Tol'^io acnellou da scntenr-a para Rotoa , e oseu dinheiro lhe salvou

a vida. (iiianto a D. Carlos , a D. João d' Áustria ,
e ao príncipe

de Paruia , hl necesiario ,
para satisfazer a Inquisição

,
que Filip-

pe II os aríksiaise da sua r.orte , cora coiídiçâo de se vingar delle»

depois, pov um moclo mais exemplar.
^

Offereceo-se-lhe alguns annos depois a oecasiâo. Tinha come-

çado a revolução dos. Paizes- Baixos ; e prevendo D. Carlos lod»

o damno que semelhante divisão faria á casa d' Áustria ,
julgou, co-

mo herdeiro do throno , dever interpor a sua mediação entre estas

importantes provincias e seu pai. Este procediínento ,
filho da boa

politica e da humanidade , sérvio de texto aos clamores da Inqui-

liçâo , a qual afíirmou
,
que ura protector de povos heréticos nao

podia ser senão um herege , e denunciou Carlos a seu pai. He

bem sabido o fim trágico que teve este príncipe ; e se o desnatura-

do coração de seu pai , se o seu odioso ciúme das virtudes deste

principe, lhe fizerão procurar ainda outros motivos para o perder,

talvez não ousasse commetter este crime , se não fosse estimulado a

isso pela Inquisição, e se o vergonhoso ascendente que a esta deixara

tomar sobre a autoridade real , o não tivesse assustado a elle me,-

IMO. -jy ,

Taes forâo, não só a origem da Inquisição' em Hespanha, mas

também os seus primeiros actos nos reinados dos successores de Ter*

Bando e Isabel. Paliaremos agora da inutilidade de suas tentati-

vas- para se introduzir em Nápoles , e terminaremos este livro por

uma rápida exposição sobre o seu estabelecimento em i^ortu-

^^ '

Os viajantes , testemunhas das superstições a que se abando,

nava o povo de Nápoles , admirâo-se que este reino escapasse ^à.-

Inquisição. Vendo a facilidade com que os papas a estabelecerão

em Itália, e a longa autotldade que elles exercerão neste bello paiz ,

parecia sem duvida que Nápoles não podesse escapar a de^^grnça d&

^ receber; míis ninguém ignora as desavenças ,
constantemente re-

novadas por muitos séculos, qce houve entre os soberanos pontitices,

« os reis de Nápoles. Assim , não foi por um respeito mais intimo

ao direito da humanidade que Nápoles foi preservada ,
mas sim por

um sentimento de ódio inspirado por pretençòes politicas reciproca-

mente roppeitidas. Logo que Nápoles passou ao domínio de Hespa--

çha ,
julgou a Inquisição este momento favorável para reunir o,ie

estado aos seus- dominios ; mas as barreiras que a inimizade tinha

cpposto aos desejos da Santa Se . forão sub.Lituidas pelos obstacu-

los que suscitara o orgullio dob poderes.

r*-*



r89j

." Entrava na politica dos reis de Ilespanlia o SMhmé'tter a sua
nova possessão ao regime da Inquisição; mas pretendião que os Tn-
gíIsKlores de Nápoles dependessem do Inquisidor geral de Heq]vnnha
Esta pretençâo era muito natural, pois que iNapoles, ffoveríjado
longo tempo por vice-reis enviados de Madrid, «ra regido por leis
tespan bolas. ° ^

^
Os papas, cujo voto para a extensão do seu tribunal querido

nao era menos ardente, s«stenfavâo peio contrario, que dependen-
do o reino de Nápoles da Santa Sé, era justo que a Inquisição,
<jue ali. se propunhao estabelecer, dependesse da de Roma, e não
recebesse ordem alguma do Inquisidor geral de Hespanha. Esta dif-
Uculdade nunca pôde terminar-se.

Mas
,
porque os papas queriâo arrogar-se uma jurisdrcção ab^^o-

luta sobre a Inquisição que se pretendia introduzir em Nápolesnem por ,sso desistirão os reis de Hespanha do projecto de a es'
tabelecer alli. Com effeito, era 154Í concebeo Carlos V este pro-
jeclo. A sorte quiz

, sem duvida, que a protecção deste prir/cipé
í;.sse sempre desgraçada para a Inquisição. Já vimos com.. se mallo^
grou a sua tentativa nos Pai^^es-Baixos r a dé Nápoles não foi mais
feliz. Era então vice-rei D. Ped^^o de Toledo, e quiz obrar segun-
do as ordens que havm recebido dé seu amo. A devoção do povo
e a sua profunda ignorância não deixavâo prever muitas difficul.
dades; porem alguns partidário, das novas opiniões religiosas, e os
agentes secretos de uma potencia rival, cuidadosa de procura, uma
occas.ao para arrebatar estas províncias á casa d' Áustria , lançarãosurdamente a consternação neste povo; e quando Fedro de 'fohâo

TutlZi^^^^^F"^
^proviso a sedição geral. Grande numero

•de Hcspanhoes forao mortos nos primeiros momentos; eo re.topara escapar ao furor popular, foi obrigado a refugiar4e nas forta-
leza., onde se fecharão com firme resolução de se defenderem. Co=.nhecendo entretanto os revoltados a t,ece..idade que íinhão de uitíChefe, enviarão deputado5 a Dumortier, embaixador de Franesco

homTm p/r?' ^""T-"^^
"^'^^ ^" *^'^"^^' P^--^ "'^ P^d'^^«^ ^^

iZT. ^ de os dirigir, rr^as
, ou fosse desouido, ou elíe nãctive^se a sagacidade de antever a vantagem que se podia tirar desta

rr'"o:r; '" "^° "'^^^^^ *^^^™ i-truidodas^lntençõesdese:

rTsobreTT'"\""' '"^P^^"'^^'" ^«-^-P^'ados, que escreveria aore sobre o assumpto; e, segundo parece, h.mca ofez, pois qneeste negocio nao teve resultado. Assim pVrdeo Francisco' í a o"!
e.i.tao de arrancar Nápoles á Hespanha,' e <^hegar talve2 por ahia ^reconqu,=tar o M.lanez

, objecto do's se.is mais ardenles vo'

Como quer que fosse, Os Napolitanos lião poderão forçar os>

N S
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Hespanboes nas fortalezas. Durarão por longo tempo os assédios , e

por fim entrou-se em negociação, consentindo os Napolitanos em
tornar á ordem , mas com a clausula de se não faiiar mak em In-

quisição, ao que assentirão os Hespanhoes.

Com effeito parece que renunciarão para sempre a Inquisição.

O temor de uma nova sublevação, e a lembrança dos perigos que

linhão corrido, os retiverão sem duvida; ao mesmo tempo que os

papas pela sua parte nunca se poderão determinar a sacrificar as suas

prerogativas, ou para melhor dizer as prerogativas do Santo Offi-

cio de Roma, ao violento desejo qu« aliás tinbão de ver a Inqui-

sição em Nápoles.

Para fazerem reconhecer os seus pretendidos direitos , autorí-

2avâo-áe com o exemplo de Milão , onde a Inquisição estava su-^

ieira a Roma, ainda que Milão pertencesse naquelle tempo a Hes-

panha. O gabinete de Madrid respondia que este exem{Dlo na-

da provava ;
que o estabelecimento da Inquisição em Milão era

anterior á sua conquista; que nunca se chegara a fazer alli mu-

dança alguma na ordem estabelecida; e que uma simples condescen-

dência do rei de Hespanha não devia servir de argumento para

o obrigar a renunciar seus direitos. Que alem disso ,
visto que os

papas soífrião pacificamente que as Inquisições de Siciliae Sardenha

eslivesssem sujeitas ao Inquisidor geral de Hespanha, não havia motivo-

para que a de Nápoles o não fosse igualmente^ Graças a eslas'

intermináveis cantestações ,
que derâo causa a não se pensar mais

em semelhante estabelecimento.
_

Portugal não foi tão feliz como o reino de Nápoles. Ja vimos

Gom que astúcia conduzio Torquemada o seu projecto em Hespa-

nha, e o resultado que obteve. Um frade da suo ordem não empregou,

nem tanto tempo, nem tanta finura para fazer receber a Inquisição

em Lisboa. Este frade, em lí>57, no reinado de D. João III. ««

apresentou a este rei, e lhe manifestou um breve do papa Paulo IV,

de que era. portador
,
pelo qual se ordenava a creação de um tribunal

da Inquisição em. Portugal. Cumpre remontar-nos a estes tempos

de ignorância e superstição, e recordar-nos da vergonhosa servidão

em que Roma retinha então os reis, para formar-mos uma justa

idea das poucas precauções que houve para conhecer da veracida-

de deste frade, e da realidade da sua missão. Apenas elle íalla,

ouvem-no, treme-se, e se obedece. Nomea-se um Inquisidor ge-

ral. Esle mesmo elege os seus fautores. O tribunal he logo creado,

formado, inslallado ; entra em exercicio , e em poucos mezes se en-

tulhão de victimas os seus cárceres. Corre o sangue, e tinge as

aguas do Tejo. íle principalmente nos Judeos novamente converti-

dos, nos Chrislãos novos, que elle exerce a sua raiva..

»f—r»
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- Descobré-se com tudo a verdade. Reconhece-se que o frade h«um impostor
, que não recebera missão alguma da Santa Sé

, que
he falso o breve que apresentara. He preso , convencido

, julffado
e condemnado ás galés. Parece que esta descoberta produziria ne'-
cessanamente a suppressâo de um tribunal, quo não devia a sua orb-
gem senão a uma impostura

; pois não aconteceo assim; nem ao
nienos se pensou nisso , e a Inquisição continuou com as suas cruel-
dades.

Chegarão estas a tal excesso
,
que os ministros de D. João ÍIIj

justamente assustados das funestas consequências que terião para a
prosperidade do estado . representarão ao rei que era necessário em
ftm pôr-lheum termo; mas não se atrevendo este príncipe a fazer uso
da sua autoridade

, dirigio-se occultamer>te ao papa , e obteve dei-
Je um breve, pelo qual o pontífice concedia um perdão geral aos indi-
víduos presos por motivos de judaísmo, e ordenava aos Inquisidores
que abrissem as prisões

, e puzessem em liberdade , sem excepção
todos CS que alii se achassem encarcerados.

Esta ]r>esp)erada ordem sobresaltou estes homens sanguinários,

of^i"^.^»*^^
descorçoou. Cederão por um momento á tempestade.

Ubedecej-ao ao breve
; mas fecundos em recursos , bem depressa re-

começarão suas perseguições com pretextos novos , e tornarão a po-
voar suas prisões.

Os reis que succedêrâo a D. João líl occuparâo-se muito dos
s€us- próprios negócios para pensar nos Inquisidores e reprimir seus
atlentados. A devoção eo espirito cavalleireseo levarão D. Sebas-
tião a Africa

, onde morreo com parte do seu exercito e da nobre-
za portugueza. O cardeal D. Henrique reinou pouco mais de um
anno. D. Lu^z

, duque de Beja , seu irmão , foi excluído do thro-
no por haver desposado uma mulher de nascimento obscuro.
U^ António, seu filho, mais aventureiro que rei, tomou este titulo,
veio a Lisboa reclamar seus direitos , e chegou a ser acelamado pe-

^ plebe; mas uma batalha dada em Alcântara deeidio a questão,
l^ilippe a

, rei d'Hespanha , aproveitando-se das poucas forças de
IJ. António, eda incerteza dos Portuguezes , cahio de improviso so-
bre elles com um poderoso exercito, eommandado pelo duque d'Al-
ba

,
digno general de nm rei pérfido. Este domínio hespanhol, tão

tunesto a Portugal
, só foi vantajoso á Inquisição. Filippe II , que

a protegia altamente em Madrid
, guardou-se bem de a destruirem um remo conquistado

, que elle se propunha opprímir. Assim Por-
tugal

,^
elevado ao maior gráo de poder

,
qu'ando subio ao throno

kJ. João 111, ern poucos annos vio offuscar-se o seu lustre. Filippe,

•// Inquisição rivalizarão em esforços para amontoar cala-
midade» sobre este reino. Esta queimava os homens eta nome de
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PeuS , aquelle os despojava em nome do throno. Se al^^ns ilébres,

j)or suas riquezas , erão susp-.-íilos de ter credito na naçào , sem oii*

tro exame eiào logo declarados hereges pelos Inquisidores , e trai*

dores por Filippe II. Se por acaso fugiâo para salvar seus dias^

erão logo confiscados seus bens , único motivo dos criíneá qur lhes

impulavão , único objecto das perseguições que lUes susciíavào seus

cubiçosos verdugos. Todos os empregos , lodots os lugares de uiagis*

tralura , todos os governes forão postos em mãos estrangeiras. Não

se deixarão aos Portuguezes outras funcçòes no estado , senão as de

pagar impostos, cujo enorme peso recahio sobre todas as classes

,

arruinou o commercio e a industria , e fez pôr em leilão alé a mes-

n)a palha que servia de cama ao pobre. Este illuslre povo, ha pou-

co orgulho do mundo pela sua audácia e espirito, cuja nobie teuje*

ridade, domando o Oceano, e as tempestades, tinha aberto á Kuro*

pa o caminho da Ásia, e feito tributarias do seu fausto «> Indostão,

o Ganges, e a China, tremendo debaixo do jugo <le frades ignoran-

tes e bárbaros , e de ura rei pérfido e sanguinário ,
marchava ao

supplicio como ura vil rebanho , morria de miséria subre o terreno

que abrilhantáia , e desapparecia desta Europa, cujas luzes linha

accelerado pela ousadia de suas viagens, e atrevimento de suas des-

cobertas.

Acorda em fim do lethargo em que jazia, quebra o jugo , €

põe no throno a casa de Bragança. Logo que D. João IV, primei-

ro rei desta dynastia , vio estabelecida a sua autoridade , e a for-

ma de um novo governo , lançou as vistas sobre a Inquisição.

Deveria então supprimi-Ia , mas desgraçadamente não o fez. A queno

devemos nós imputar esta falta , aos prejuízos do tempo, que , a

pesar do seu génio , elle temeo atacar de cara á cara ,
ou á bran-

dura do seu caracter *. A ambas a$ coisas talvez. Nestas graudea

mudanças d'estado , o homem de génio deve c yòih tudo ousai*:

ia conta com osuccesso ecom o louvor; asna virtude heo seu t.lulo,

a alegria publica a sua força. D. João !V conhecia as indignidade*

que comtnettia o Saulo Ollicio á sombra do segre.lo era que nx-

volvia suas operações; sabia que a piedade e a justiça erào estra-

nhas aos Inquisidores , e que não finhão por nn.ci regra senão a'

avareza e a ostenação; sabia que de todas as ctxnfixaçocs .
ordena-

das por estes frades , nada entrava no tbesouro publu-o. Neste ulti-

mo ponto he que elle se demorou. Imaginou que privando de ali-

mento a avareza de^íes frades, elíes esfriarião mais uo exerccio do-

seu offKíio , e cessarião de ser verdugos, quando se vis>em obriga-

dos a sedo «-mí/.v. Publicou pois um fdicto ,
prohibindo que dulli

em diante se cuufi-cassem os bens dos que fossem presos.

lille ignorava com que gcnle linha de tratar. Aturdidos pri*»

-f—
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fneira os Inquisidores com esta declara çâo âe D. Jóâo IV mas
Tecabrando logo arrimo, e encobrindo 08 seus projectos com 'uma
dissimulação^ profunda, deputarão secrelamente ao papa al^^uns dos
«eus , rnentirâo-lbe abertamente sobre os acontecimentos de^Lisboa
pintarão-lhe a declaração do rei como criminosa de lesa Magesta^
de Divina, como opposla aos decretos da Santa Se, como destr»-
cliva do Culto Catholico em Portugal, e finalmente pode'râo ob-
ter um breve que determinava, que as confiscações continuariâo a
ter lugar como d'antes, não obstante a declaração do rei, e ex-
coramung-ava todos os que se oppuzessem á execução deste bre-
ve.

Possuidores deste titulo, seguros do triunfo, quiz a sua insolência
manifesta-lo e goza-lo com estrondo , e para isto esperarão pelo dia
em que o rei recebesse na catkedral a communhão pascal. Alli sé
juntarão todos em corpo, e no momento em que o rei acabava de
receber a Hóstia , um delles , tomando a palavra , lhe rogou permittisse
que em sua presença, e diante de toda a corte e povo, alli juntos,
se fizesse a leitura de um breve que S. Santidade lhes tinha dir'i<TÍ*

o.

Ouvio o rei eom atlenção a leitura do breve; e concluída que
foi , perguntou era voz alta , a favor de quem deviâo reverter as
confiscações, A favor do rei, lhe tornou o Inquisidor. Pois visto
-ter assim, replicou D. João, para mostrar ao papa o profundo res*
peito que lhe consagro, consinto que confisqueis os bens daquelles
que prenderdes, com tanto que se faça delles um inventario exa-
cto; mas como posso dispor do que he roeu, segundo me aprouver,
declaro desde já que delles faço doação aos accusados e suas fami-
Kas, e espero que lhes sejão fielmente restituidos, seja qual for a
pena que jufgardes conveniente impor-lhes»

Os Inquisidores, furiosos, mas confusos , não ousarão insistir
<Som; medo de se trahirem. EUes ficavão sem recurso a Roma

,
pelo

respeito^, ao menos apparente, de D. João para com o papa. Foi-
lhes pois necessário obedecer, e em todo o reinado deste prinei-,
pe se entregarão eonstantemenle os bens confiscados, ou áquelies a
quem o tinhão sido, &\i a seu* legitimo» herdeiros.

Por morte deste príncipe renovarão os Inquisidores toda a sua
insolência, e entraria em duvida o excesso a que estes homens ou-
sarão leva-la , se todas a& historias não referissem o facto que vou
citar. Era casado D. João IV com D. Luisa de Gusrnâo

, prin-
ceza celebre por seus talentos , cujo animo o alllviou muitas vezes
do peso da coroa, €?'cujo espirito o dirigio por mais de uma vez
em algumas daquellas circunstancias difficeis que offerecem as mu-
danças de dynasiias. Foi elhr, euj* aljna- ©levada e generosa fixou

W
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a incerteza de seu esposo, quando os conjurados lhe propuzerâo a

coroa. " Acceitai, D. João, lhe disse ella ;
excelleniecoi&t l.e mo

-

V rercomo rei, ainda que não sega senão por um quarlo de hora. «

Como se deixou esta grande mulher inliraidar pelos ín(|.ii.idores,

e sotTreoouItrage que elles ôzeiào á majestade real, e ao respeito de-

vido aos túmulos!

Achava-se ella ainda sepultada na sua justa magoa ,
quando

os. Inquisidores, sem respeitarem suas lagrimas, sem se compadecerem

do abaLimeQto em que a sepultara a dor, sem ^e itoporlarem se a

barbara cerimonia que meditavãohia aggravar a sua profunda fenda,

se lhe apresentâo, e lhe declarâo
,
que tendo o rei illudido por una

subterfúgio as- vontades do papa , e por isso contrariado formalmente

as suas ordens, incorrera na excommunhào dpclarada no breve de

S. Santidade contra aquelles que obstassem á sua execução; que

elle morrera com o sello da condemna<;ão eterna, e que o seu c<)rpo

devia ser privado da sepultura , em quanto nào fosse por elles absolvido.

Esta infeliz viuva, attenuada pelo imprevisto golpe deste inaudito

atteniado , ameaçada de ver os sagrados restos de um njonarca

entregues, por frades vingativos e fanáticos, ao desprezo, e talvez

aos nUrages de uma plebe estúpida; muito timorata para pen^^ar

que Deus sem duvida não tinha necessidade de esperar a absolvição

dos Inquisidores para julgar e>te principe no momento em que a

sua alma abandonara o seu corpo, nada teve queoppor-ihes. Orde-

narão-lhe pois que comparecesse na cathedral com seus filhos, D,

Aíibnso e D. Pedio, onde tudo se dispunha para as exéquias de seu

au<^usto marido. Revesiindo-se elles das suas ve^les sacerciotaes ,
par-

tírSo em procissão do palácio do ínq.iisidor geral, atrav-ssarao Lis-

boa e entrarão na Igreja. Uma multidão immensa, cujas lembran-

ças estavão ainda cheias das virtudes de um pvincipe, a quem os

Fortuguezes devêiâo a sua liberdade e o restabelecimento da felicida-

de publica, com o coração traspassado da perda que acabava de

soffrer, muda por effeiío de pasu)o e de terror, esperava em silen-

cio o espectáculo inaudito que estes Inquisidores luào oííeiecer-llie.

Checão com effeito. A sua boca hypocnta psalmiava o Aíiserere^

mas^o fel inundava a sua almn , e brilhava em seus olhos o orgu-

lho. Sobem ao altar; trepào á eça os seus esbirros; apèao o cai-

xão ; abrem-no ; tirão para fora o cadáver; despojào-no de suas

mortalhas; e o estendem no chão aos pes do liupiiHdor geríil. Le-

se a sentença que o declara excominungado ;
proilau)ão-no morto

como inimigo da Igreja ; insuUão-no com injuiias e vihipenos;

e depois que estes grandes criminosos de lesa rtagestade real se far-

tão deste espectáculo impio , dej)ois que eiiteudem ser já leu>po de

pôr termo á sua perversa vingança e riUicuios escurncos- pionuocitto



«fliC<yv,-».-v.- V.

àSà

Hç.S^

r





^mÊÊÊÊ

[ 95 ]

a absolvição. Concedem á alma deste rei a permissão de poder

apresentar-se diante do Juiz Eterno, fazem repor o cadáver no cai-

xão, consentem na continuação dos funeraes, entoão o Te Deum,

e orgulhosos, voltão ao seu tribunal, onde entrarão em paz. Oh po-

der dos prejuizos!

Nem na Hespanha , nem mesmo em Itália levou tao longe a

Inquisição a sua criminosa audácia. Bem a vimos nós no Sul da

França violar as cinzas dos mortos ; ella tinha ousado n'oiitro tempo

fazer o processo a Carlos, príncipe de Vienna, filho mais velho

de D. João II, rei de Aragão; bem tinha ella insultado em Hespanha

a memoria de Carlos V ; mas até este dia tinhão ficado intactos

para com ella os túmulos dos reis. Semelhante delicto estava reser-

vado á Inquisição de Lisboa.

A impunidade deste at tentado não fez senão redobrar a au-

dácia dos inquisidores, e desde então não houve anno em que as

margens do Tejo não fossem manchadas por algnmas scenas de

«angue, nem dia em que a Inquisição não devorasse algumas vi-

ctimas.

Poder-se-hia affirmar que o terror que inspiravão estes Inqui-

sidores chegou com o tempo a embrutecer por tal modo o povo

portuguez, que todas as suas faculdades intellecUiaes estavão por

asiiai dizer paraly/adas, e lhe tinha aniquilado toda a espécie de

entendimento. Este povo, semelhante áqnelles homens que ura tra-

balhoso sonho atormenta durante a noite, e que luião ao mesmo

tempo, já contra as illusôes que os espantão, já contra o somno

que os prende , sem poderem vence-lo , deixava escapar consían-

temente todas as occasiôes de reconhecer a sua perversidade, de

lhes fazer ver que só obravâo por seu interesse, e que a causa de

Deus, com que sempre faziâo tanta bulha, era a que menos lhes im-

portava. Os inquisidores, certos deste embrutecimento , nem mesmo,

tinhão o trabalho de enganar este povo. Eis a prova.

A' força de perseguições, de torturas, ede supplicios exercidos

contra os Judeos e Moiros novamente convertidos, tinhão os In-

quisidores apagado no coração do povo portuguez toda a espécie

de piedade para com estes infelizes; e era tal a prevenção, que não

se coiiiinettia um crime em Portugal, que não fosse logo imputado,

sem outro exame, a algum destes Chrislãos novos, e até os próprios

magistrados não erão superiores a esta prevenção. Soffrer uma
instituição, cujo espirito he perseguir, e cuja acção he degolar eia

nome de Deus, he o cumulo da irabeciilidade em uma nação.

Todavia ale aqui merece compaixão ; mas quando esta instituição

chegou áqueiíe gráo de poder, que faz com a sua opinião calar as

leis , e que o magistrado se acha collocado entre o risco de lhe

O
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>deáàgra3ar , e o desempenho de seus deveres , cada dia que ella he

tolerada , he um dia de crime. Neste caso nâo lhe podem servir de

desculpa a ignorância e a superstição.

Em 167f , introduzindo-se de noite vários ladroes em uma
igreja de Lisboa , arrombarão o Sacrário, apoJerarào-se dos vasos

'sagrados, e lançarão por terra as Hóstias
,
que no dia seguinte ap-

fparecêrão espalhadas pela igreja,

Facilmente se concebe o effeito que semelhante profanação

^produziria em um povo devoto. O primeiro movimento foi accusar

deste sacrilégio os novos convertidos , e ninguém duvidou que al-

^gum delias tivesse sido o autor, O espirito do povo seguia nis-

•to o impulso que demuito antes tinha recebido dos Inquisidores.

Ajunta-se a Relação de Lisboa, e os juizes, á imitação do po-

' vo
,
que bera povo erão , não fazem recahir as suas suspeitas senão

sobre os Cbrislãos novos, e ordenào uma exacta revista em todas as

suas casas, A severidade preside a estas inquirições; são chamados

a perguntas; são obrigados a provar que passarão a noite em sua

casa; e , em caso de ausência , a dar os motivos porque , em que

lagares estiverão, e com quem. A mais leve incerteza nas respostas

bastou para os fazer prender , e são poucas as priâòes da Kolaçào pa-

ra conter a multidão de indivíduos , de todo o sexo e idade
,
que

aili são sepultados nos primeiros dias.

O primeiro acto da Inquisição foi picar-se do arrojo que tive-

lão os juizes seculares de se intrometter em um negocio ,
cujo

conhecimento só a ella competia. Ale aqui nada havia

com esta pretençao. Com-
, e o processo começado pro-

actividade que se empregasse

cheo^ar á verdade, e ficarão desconbe-

tudo a Relação nâo fez caso^ disto

seguio com vigor ; mas por mais

nas indagações , não se pôde

eidos os culpados.

Esle procedimento não esclareceo osjuizes. Com.oas suas primei-

ras suspeitas tinhão recaliido sobre os novos convertidos , nunca lhes veio

•ao pensamento procurar o crime em outra parte. A eííervescencia

do povo , augmentada pelo furor de não os poder achar culpados,

poz em perigo os dias dos que não tinhão sido presos , e ameaçcKi

arrombar as prisões para sacrificar aquelles que julgava que os juizes

queriâo salvar. Esta comraoção popular assustou o governo ,
e o

conselho deliberou se convinha, para acalmar o povo, banir perpetua-

mente do reino os novos Christãos,

A' vista de semelhante conducta , bom se deixa ver que o go-

verno, os magistrados, e o povo, estavão igualmente possuidos des-

te sentimento de ódio inveterado contra estes infelizes
,
que a In-

quisição tinha arraigado em lodos os corações.



1^1
Mas q 11 ai foi a surpfeza geral:, quando se vio que estes frades

tomavâo de repente a defeza daquelles que por espaço de lOO an-

•lios tinhão iminolado a sangue fri©] He á Inquisição que soliicíla

o seu perdão, que se vale da linguagem da compaixão, qtie se op-r

põe coin todo o esforço ao seu extermínio. Clandestinamente ciosa

do furor do povo, capaz talvez de os exterminar de um só golpe,

cuidava anciosamenle de os conservar debaixo da sua protecção

para os hir dizimando pouco a pouco. A sua refinada hypocrisia

«mpregou ainda por esta vez o interesse de Deus. Como he possí-

vel, di^ia ella, enviar a terras estranhas , onde reina a liberdade

de consciência , uns entes fracos , ainda vacillantes na fe ? Não he

de presumir que longe dos ministros do Senhor, que os susienião e

dirigem pelo caminho da salvação, abandonem a sua Reiigião;?

Expo-los a este perigo por ura desterro irreflectido, era, a seu vm.,

pôr toda a nação' portugueza em estado de peccado mortal, e ao

mesmo tempo um sacrilégio em que o governo incorria, se tomasse

tal medida. ^

Os homens de bom senso .pão, se illudírão com esta fingida

oompaixão. O exterminio dos novos convertidos não cumfnovia os

Inquisidores, senão porque temião que por ahi dimirruisse a sua

autoridade, e que, se esíes desaraçados , sobro q-jern fazião or-

dinariamente a sua presa, chegassetn a ser-lhes arrebatados, perdes-

sem um' dos mais poderosos meios de satisfazer a sua avareza e

insaciav.el cubica.

Forão ouvidas as suas reclamações, e o gfoverno renunciou o

projecto áo extermínio. Píoseguio-se com mais vigor que nunca sios

•seus processos, multip!icou-se o rigor das prisões, tem oomiudo
se j)oder descobrir o mais leve indicio do roubo e profanação que
tanto rumor causa vão em Lisboa.

Neste mei« - tempo entra um saUeador n'uma casa de::ca!i)po

•para a roubar, e he apanhado em íiagrante delicfo. Depois de preso e

conduzido á cadeia , da-:se-]he busca, e encontra-se-lbe pendente ao
•peito a cruz de um dos vasos sagrados, roubados alguns mezesan-
Xes em Lisboa. He pois inierrogado .' e co;íi'íesj.;,i ser elle o único au-
tor do roubo, cujo escândalo óectipa,; ha' ta qto tempo, não só

corte, senão também a cidade. . -

:

Descoberto o culpado ,: e reconliecido além disso por Chris-
4ão vellio', apressão-se a pôr em liberdade esla rí.usltidão de innocen-
tes victimag. que se havjão amontuado nos carreies. He coi?a riiui

aiatural no povo passar rapidamente de lim.iexíremo a oiitro , e os

novoj Chri.slãos, 'isa tanto tempo expostos ás siias perseguições e rescn-

lÍQ}enLos,Ãe tornarão de reponte o, objecto do seu mais terno interes'

O ^



lE

[98]

se, quando se soube com certeza que o criminoso não era nenhum

dos Christãos novos.

Os Inquisidores, cuja bypocrisia tinha affeclado tanta piedade

delles
,
quando o povo os perseguia, quando os magistrados da

Relação os prendiâo , e quando o governo pensava bani-los, mu-

dâo logo de linguagem , e desesperados por verem declarar-se a

opinião geral a favor destes infelizes, fazem prender de novo os

que a justiça reconheceo innocentes , renovão' o pretexto de que

se tinhâo valido no principio do jKocesso , isto he
,

que só el-

les erâo juizes competentes em semelhante matéria , e publicão

que a pretendida descoberta do culpado he ura subterfúgio pa-

ra salvar os verdadeiros criminosos. Ninguém se oppôe á sua

audácia ; dupiicào-se as torturas , e jDreparâo-se as foguei-

ras.

Reinava então D. Pedro, um dos filhos de D. João IV , e

successor de D. Affonso , seu irmão. Estes dois principes não ti-

verâo a firmeza de seu pai. Felizmente os grandes de Portugal,

abrindo em fim os olbos sobre as funestas consequências que po-

dião resultar ao reino da infame e atroz conducta dos Inquisido-

res , se apresentarão em corpo a D. Pedro, fizerâo-lhe o^ quadro

da horrivel oppressão em que gemiâo seus vassallos,^ piotarão-lbe a

Inquisição com as suas verdadeiras cores
,
patentearão-lhe a ambi-

ção dos ministros do Santo Officio, provarâo-lhe que o seu fim não

era outro senão usurpar a autoridade real, apoderar-se por tantas

confiscações dos thc-souros necessários para chegarem a este ponto
,

e lhe demonstrarão em fim que se elle se não apressava a pôr cobro

nisto , era inevitável a ruina total do estado, e comprometlido o

seu próprio throno.

A historia conservou os nomes destes homens generosos, cujo

patriotismo , desprezando os perigos a que se expunhão alacanda

abertamente um inimigo tão poderoso como vingativo, ousarão to-

mar a defeza da humanidade n'um paiz em que frades fanáticos ti-

nhâo conseguido pô-la na primeira ordem dos crimes. Estes forâo

os marquezes de Gouvêa- e Marialva; D. António de Mendonça,

arcebispo de Lisboa; D. Christovão d' Almeida, bispo de Marty-

ria ; o bispo de Portalegre; o marquez de Távora; o marquez de

Fontes ; o conde de Villa-Flor ; I>. Sancho Manoel ; os quaes forão

ajudados por um grande numero de doutores então celebres, e de

religiosos recommendaveis de differentes ordens. E com effeito, o

homem verdadeiramente compassivo experimenta alguma consola-

ção vendo a porção mais respeitável do clero catholico , em Por-

tugal, levantar-se contra homens, cuja impostura «e escudava com o nc-
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tne de Deus para fazer desvairar a razão do povo ,
e satisfazer a

sua avaieza e crueldade. » ^
i

Mas o que o bomett) justo , o homem de bom senso nao pode

ver sem afflicçâo , he a conducta de tantos reis , cuja pusillamme

fraqueza lhes fazia ,
por assim dizer ,

declinar o seu próprio
^
poder

,

e procurar longe de si titulos para eraprehender o que podiao com

uma só palavra fazer executar. Tal foi a de D. Pedro; e se eile

pôde sentir toda a força e toda a jusliça das representações da sua

nobreza e clero , não teve o valor de resolver por si mesmo
,

pois

se diriffio á corte de Roma
,
quando só devia recorrer ao^ seu sce-

ptro. Mas fosse como fosse , o fim deste negocio mostrara eviden-

temente ao Leitor a que ponto de insolência linhao chegado os la-

quisidores. . , -^

Ordenou pois D. Pedro ao seu embaixador em Roma que pe-

disse um breve, pelo qual podessem os Christâos novos exporão

papa os seus aggravos contra a Inquisição. O papa o concedeo
,

e.

foi logo notificado aos Inquisidores. Determinava elle que fossem

suspensas as execuções , e permittia aos Christaos novos poderem

nomear procuradores para em seu nome obrarem ,
tanto- em l^ot-

tugal , como em Roma , e soUicitar do papa um regulamento pelo

qual fossem submettidas ás regras prescriptas pelo direito civil e

canónico as formalidades da Inquisição.

O papa accolheo estes procuradores ou deputados ;.^e eotnmo-

y\âo do quadra que elles lhe fizerão da horrivel oppressao em que

eemiâo os seus constituintes , ordenou aos Inquisidores lhe envias-

sem quatro do^ processos das pessoas por elles condemnadas ao ío-

ffo , ou mortas ^ qualificadas de convencidos^ negativos.

Os Inquisidores , vendo que ficavão perdidos, se obedecessem a

esta ordem, recusarão cumpri-la. .

Irritado o papa com este procedimento, suspendeo o Inquisidor

geral , excomroungou os seus súbditos, e ordenou, que fossem entre-

ves aos Ordinários à^ chaves das Inquisições de Portugal. Tam-

bém não obedecerão a esta nova ordem ; mas conhecendo que nes-

te aperto lhes cumpria tomar um partido ,
resolverão enviar ao pa-

pa os autos , nâo de quatro , mas simplesmente de dois processos-

que escolherão entre aqaelles que menos podiao compromette»

O fraco pontífice , contente cora esta apparente satisfação ,.

não menos insolente comtudo que a sua desobediência ,
lhes deo a

absolvição ; mas sempre fez regulamentos para suavisar o rigor de

seus processos ;
porém ^elles seguros da eua fraqueza ,

desprezarão,

estes regulamentos, e não os seguirão,.

f
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Em quanto assim zotnbavâo da autoridacíe dãquelíe que ti*

nhâo por seu chefe immediato , o caliimniavâo perante D. Pedro,
em Lisboa, fazendo persuadir a este timido monarca

, que se o pa-
pa pedia a reaiessa destes processos , era porque queria arrogar-se

ò conhecimento dos negócios de Portugal ; que depois de o haver

conseguido
,

procuraria apoderar-se dos oulros negócios ecciesiasti-

cos ; e que ânalnionte
,
quando o satisfizessem neste ponto

,
quere-

ria também tomar conhecimento dos negócios seculares. Que por

tanto a soberania de Portugal passaria toda para as suas mãos , e

que por conseguinte exigia a boa politica, que por uma primeira

e formal recusa se desconcertassem os seus projectos , e por este

modo se lhe tirasse todo o pretexto de se intrometter para o futuro

nos direitos do rei
,
que , segundo dizião , só tinha a Deus por su-

perior.

Se a indignação não fosse o único sentimento que inspira o
embuste destes miseráveis , seriamos tentados a rir da sua absurda
estupidez, attevendo-se a dizer a um rei, que não tinha por superior

senão a Deus, quando este rei podia responder-lhes : Desenlerrando

o cadáver de meu pai para o excommungardes e absolverdes
,
que

direito tinheis vós pois de vos colloeardes entre o superior e o seu

primeiro servo entre os homens?
D. Pedro não teve animo para lhes fazer esta objecção. A-

bandonado a si mesmo , sem ter a seu lado homens generosos,

cujos conselhos o illustrassem , assustado com as mentiras dos In-

quisidores , mandiHi recolher o embaixador que tinha em Roma,
cujo zelo para a causa dos opprimidos impe<iia os progressos da
Inquisição

,
que de balde procurou corrompo-lo , e foi substituído

por D. Luiz de Souza , depois arcebispo de Braga
,
quando D.

Verissimo d'Alencastre deixou este arcebispado para ser Inquisidoí

ire rai.

"com todo o seu poder. Supprimio todos os requerimentos que os

novos Christàos enviavão ao papa ; evitou ou frustrou por suas occuUas
manobras todas as boas intenções qiie elle podia ter em seu favor;

fjnnlmenle conformando-se com o exemplo dos Inquisidores , calu-

mniou ', jjeraale o soberano pontífice , el-rei seu amo , do mesmo
modo qno elles calumniavão o papa perante o rei. Fez-ihe entender

-que D. Pedro não era tão contrai^io á Inquisição , senão por(]ue

linha desejo deseparar-se da coíte de Koma , e nomear uu) patriarca ;

que destruída a liKjuisição , ou cobibida em suasattribuiçoes, não teria

o santo padre defensores em i-'orlugal ; e que o rei , descontente

ha muito tempo pelas difficuldade» que se lhe punlião em IIoiíí»

^ 'V
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na concessão das bulias para os bispos que tinha nomeado, não

tendo já obstáculo á sua vingança , não deixaria de trabalhar

n'uma separação que só estava ainda em projecto. Deste modo
o papa e o rei de Portugal , reciprocamente enganados por impos-

tores, reciprocamente assustados sobre a sua autoridade, mostrarão-se

surdos aos gritos da innocencia, e a Inquisição triunfante prosegvuo

no curso de suas perversidades.

Este espantoso tribunal seguio os Portuguezes ate' ás índias

orientaes , do mesmo modo q>ie a Inquisição passou de Madrid ao

México ; mas antes de a seguirmos nestas remotas regiões , cum-

pre terminar o que nos resta que dizer da sua historia na Europa,

pelo quadro do seu estabelecimento em Veneza,
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LIVRO IIL

V.ENEZA , uma das mais antigas cidades de Itália, sujeita ao Coi-
to Catholico quasi desde o seu na^scimento

,
jactava-se de ter visto

por muitos séculos os seus muros isentos de heresia; e em prova
disto trazia o acto da promoção do Doge Jaques Tiepolo , onde se

acha a enumeração dos crimes, contra os quaes se deve proceder,

e do de heresia não se faz aili menção alguma.
Com o andar do tempo romperão aquellas contestações tão ce-

lebres
,
que o orgulho do poder suscitou entre o papa Innocencio

IV e o imperador Frederico II , as quaes dividirão a Itália , não
«e distinguindo os dois partidos, senão pelos nomes de Guelphos e

Gibelinos.

Já vimos que nestes desgraçados tempos bastava seguir o par*

tido do imperador para ser considerado como herege aos oiiios dos

papas , e igualmente o abuso que fizerâo os Inquisidores desta ri-

dícula imputação para perseguirem e arruinarem as famílias as mais
poderosas e as mais distinctas.

Veneza , muito mais independente da corte de Roma que os

outros estados d« Itália
,

pareceo aos partidários do imperador uoíi

asilo seguro contra seus perseguidores , e por isso concorrerão alli

em chusma.
Roma não pôde ver sem susto a tranquillidade que elles des-

fructavâo. Comtudo evitou queixar-se abertamente, temendo offen-

der a altivez dos Venezianos , assegurar por este falso procedi-

mento uma protecção' mais poderosa ainda a seus inimigos , e des-

niascarar-se a si mesma por uma reclamação
, que- mais daria a

conhecer o desejo de satisfazer a sua inimizade pessoal , do que
iam zelo inspirado por espirito <3e lieligiâo. Usou pois de artifi-

cio , fazendo espalhar occultamente
,

pelos seus agentes
,
que esta

P
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multidão de refugiados não era pela maior parte composta senão de

hereges; que o titulo de partidários do imperador . que ellessearroga-

vâo , não era mais qtie um veo para escajjaiem ao exame das s\ias

opiniões, e se entregarem mais livremente aos seus erros; qu« o

interesse do imperador não os abalava mais que o de Roma ; e que

o seu único fim era gozar de um asilo, onde os não podesse alcan-

çar a vigilância do poder ecclesiastico.

Espalhados destramente por entre o povo estes rumores, acco-

Ihidos pelos homens crédulos, repetidos por esta casta de gente,

•que anciosamente e sem exame aproveita tudo quanto pôde servir

de alimento ao seu desejo de faliar, tornarão-se tào públicos, que

chamarão a altenção do Doge e do Senado. Não perceberão logo

o laço que lhes armava a corte de Roma, e considerando politica-

mente o perigo que podia correr a Religião Catholica
,
que a ra-

zão d'cstado lhes ordenava manter em sua pureza ,
julgarão devfer

tomar medidas para evitar que os refugiados tentassem alli algiim

rompimento.
Conseguintemente, em 1340, encarregarão algumas pessoas

de ver se podiâo descobrir hereges , e ordenou o Senado que aquel-

Jes que se reconhecessem por taes , fossem denunciados ao patriarca

de Grado, e aos outros bispos dos estados venezianos; e que se

este tribunal os declarasse convencidos de heresia, seriào entregues

á justiça secular para serem condemnados. Esta lei foi promulgada

pelo Doge Morosini.

Conferindo aos bispos o conhecimento das heresias , era seguir

escrupulosamente as regras estabelecidas desde o principio pela

Igreja , mas contradizer abertamente a opinião e vontade da corte

de Roma. Comtudo já elia tinha conseguido uma grande victoria

em ter feito com que o Senado de Veneza se occupasse dos hereges.

Os seus agentes continuarão a agitar occultamente os espiritos. Elo-

giarão muito a ordenação de Morosini , mas derão a entender que

era incompleta ; que podia vir tempo em que vagasse a Sé do pa-

triarca de Grado , e que os hereges se aproveitaria© desta circuns-

tancia , ou para se porem a salvo , ou para espalharem cora mais

segurança os erros de que estavão infectos; que teria sido muito

melhor , como já se havia feito em outros estados de Itália , insti-

tuir um tribunal permanente ,
que em todo o tempo tomasse co-

nhecimento destes negócios , sem estarem sujeitos a estas espécies de

interregnos, sempre funestos á Religião.

O Senado , mais hábil ainda em politica que a corte de Ro-

ma ,
percebeo então o verdadeiro alvo a que tendiâo lodos estes

discursos tortuosos; e, para os estancar á nascença, ordenou o

Doge Jacques Contarini , em 1^75
,
que no caso de vagar a Sé

w-^>
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episcopal de Veneza ^ os vigários geraèâ desta Se tèriâò 6 ekerceriâo

a mesma autoridade que os bispos , relativamente ao conhecimen-
to das heresias. Com isto nada havia que temer na vacância da
Sé.

Vendo os papas frustradas as suas surdas intrigas por esta

ultima ordenação , e convencidos que Veneza ^ como já esperavâo,
nunca chegaria a consentir espontaneamente dentro de seus rouróS

o tribunal da Inquisição , declararão-se mais abertamente , e dari"

do grandes louvores ao zelo que o Senado desenvolvia em mantèt
a pureza da fe, propuzerâo-lhe que admittisse os Inquisidores no pa-

lácio de S. Marcos.
Foi unanime a resistência, e uma repulsa formal foi a resposta

que teve semelhante proposição. Cumpre dizer também que a re-

putação que os Inquisidores tinhâo grangeado em Itália contribuio

para isso, ao menos tanto como a sabedoria e politica do, governo
veneziano. Tudo retumbava contra a sua insolente e desregrada

conducta, e por toda a parte não se fallava senão das desordens e

sedições occasionadas por suas pre'gações. Sabia-se que só para' sa-

tisfazerem os seus caprichos, e sem outro fim mais que a sua ava-
reza ou os seus re&entimentos , lie qae elles pregavâo Cruzadas con-
tra pretendidos hereges, armavâo a multidão, punhão-se á fren-

te dos mais sediciosos, desenfreavão os malfeitores, sutorizavão
as violações, o incêndio, a pilhagem; e a favor destas desordens
degolavão seus inimigos, e se enriquecião com seus despojos. Ci-
ta va-se, entre outros exemplos, Parma e Milão, onde estes hor-

rores tinhão sido levados ao maior auge pelos Inquisidores; as se-

dições de que estas cidades forão theatro , e o perigo que tinhão
corrido de ser inteiramente aniquiladas nestas violentas crises. Por
-mais instancias que fizesse a corte de Roma , nunca pôde vencer
a resolução do Senado; e desde Innocencio IV ate Honório IV,
isto he, durante onze pontificados, prevaleceo sempre a firmeza dos
Venezianos contra a perseverança de Roma.

Nicoláo IV foi em fim mais feliz que seus predecessores; po-
rem o Senado, mesmo cedendo, obrou com tanta reserva e pre-
caução, e circunscreveo o poder dos Inquisidores em limites de
tal modo reslrictos, que era bem duvidoso que em Veneza podes'-

sem entregar-se ás desordens e escândalos
,
que por tantas vezes haviãò

-dado em espectáculo nas outras parles.

Exigio o governo que todos os officiaes da Inquisição fossem
Venezianos, e nomeados pela Republica; e não qúiz que os Inquisi-
dores percebessem, por raeio de seus agentes, as rendas necessárias á
suslentnção do seu tribunal. Destiuoo fundos a esta sustentação, e
igualmente reservou para si a nomeação do recebe<ior e do caixa.

P S
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Ordenou que as multas , as confiscações , e geralmente todos os

redditos que resultassem da condemnaçâo dos Iiereges fossem postos

na mão do caixa, que seria responsável por elles ao Senado, a quem
só competiria o direito de fazer a applicaçâo e emprego destas

som mas.
Por certo foi um acto de fraqueza no Serrado sujeitar-se a receber

«ma instituição, que tão nobrecnente e por tanto tempo tinha repel-

lido ; mas ao menos , commettendo-o , não podia usar de maior sabedo-

ria e acerto. Os regulamentos que vamos lei-, eaos quaes elle sujeitou

os Inquisidores, são a prova dislo. He somente para sentir , á vista

de tantas precauções tomadas para livrar o governo e a tranquilidade

publica do espirito perturbador dos Inquisidores
,
que o Senado se

não occiipasse mais dos infelizes que deviâo comparecer perante

elles, e não de'sse mais garantia á innocencia.

O acto do Senado foi dirigido ao papa na forma a mais au-

tbentica. Não lhe forão mui gratas as modificações que se liaviâo

feito em Veneza na organização ordinária da Inquisição ; mas ex-

tremamente satisfeito por haver obtido o que tantos de seus prede-

cessores em vão tiahâo solliciiado , confirmou o acto por uma bulia

solemne, a S8 d' Agosto de 1-^89,, na qual seinserio por inteiro o de-

creto do Senado; e se não foi completo o triunfo que obteve a corte

de Roma , consolou-se ao menos com a esperança de que os Vene-

zianos alTrouxariâo algum dia , e deixariâo á Inquisição a liberdade

de que gozava em outras partes.

Baldada esperança !. O governo veneziano não se desdisse da

sua primeira resolução. Bem longe de diminuir a sua firmeza, e sof-

frer a menor innovaçâo , não fez pelo andar do tempo senão corro-

borar o seu primeiro decreto com artigos addiccionaes , de que se

compuzerão depois aquelies 39 famosos artigos
,

q^ue formào o codi*

go da Inquisiçào de Veneza. Taes são

:

ARTIGO I.

Haverá sempre três senadores deputados para assistirem em
Veneza a todos os juizos , acções e processos da Inquisição ; e como
as cidades da sua dependência se devem regular pela capital, em
toda a parte , onde se achar estabelecida a Inquisição , os reitores

das cidades , em lugar dos três senadores , serão nomeados deputa-

dos natos para intervirem em todos os juizos. da Inquisição. Alem
do uso perpetuo o de muitas deliberações do Senado

,
que confir-

mão este regimento , couveio expressamente nisto o Senado evn

uma concordata feita entre Júlio 111 e a Republica, em 1551.
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A R 1 I G O II.

. Quando aconteça que nas cidades sujeitas á capital não possa

assistir algum dos reitores aos juízos da Inquisição , o vigário do Po-

destato assistirá a elles em seu lugar; e quando tenha impossibilida-

de para assim o íazer, f]í;a autorizado o reitor para nomear algum

dos conselheiros ou gutra qualquer pessoa publica para assistir a eí-

les. Assim se deliberou no conselho dos Dez, a t9 de Novembro

de 1548. ARTIGO III.

Se algum dos assistentes tiver de tratar algum negocio ou pre-

tenção na corte de Roína, não deve intrometter-se por modo algum

nos negócios da Inquisição. Em tal caso este cajgo, passa ao seu

collega ou ao Camerlengo mais antigo, quando não haja mais que

uui reitor na cidade,, e tenha algum negocio na Corte de Roma.

Assim se deliberou no conselho dos Dez, a 9 de Junho de 1574.

A R T £ G O lY.

Os que forem encarregados de assistir aos juízos da Inquisição

não se devem intromelter de modo algum , nem na formação , n&m

no juizo dos processos, mas vigiar somente com toda a exactidão

possível em tudo o que alli se passa, devendo obrar somente em
quatro differentes casos.

1." Se se traía de algum negocio tendente á honra de Deus,

ao bera da Igreja, á extirpação das heresias, ou ao castigo de al-

gum grande crime, devem sem dilação procurar a execução das

sentenças da Inquisição, dar-lhe soccorros, e ajuda-la com todo o

seu poder.

S.° No caso que os Inquisidores, com o pretexto de cumprirem

o seu cargo, e punirem os crimes que são da sua alçada, facão

alguma coisa em prejuízo da autoridade temporal , ou da tranquil-

lídade publica, ou que tenda ao escândalo e oppressâo dos súb-

ditos da Republica, os que da parte desta assistem aos seus juízos

,

devem fazer-lhes ver a razão, e reduzi-los aos termos da equidade;

e se o não poderem conseguir, devem obstar á- execução , até avisa-

rem o príncipe do que se passa, e receberem as suas ordens.

3.° Quando aconteça que- se ponha em deliberação alguma coisa

que su-^peitem tender á diminuição da autoridade temporal ou á

oppres^ão publica, farão toda a diligencia por differir a execução ,

até informarem o príncipe^ e receberem a sua resposta.

4." Acontecendo que os inquisidores se portem, com ncgli«'
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gencia no exercício do seu cargo , e sejâo mui lentos em punir oa

hereges, dando-llies por isso occasião para se multiplicarem , he do
dever dos assistentes exhorta-los a cumprir com os seus deveres ; e

no caso que isto não seja por falta de vontade , mas de poder , in-

formarão de tudo o principe para receberem as suas ordens, e bem as-

sim se lhes he necessária maior autoridade que a que possuem.

A R T I G O V.
*

Fica prohibido aos que assistem por parte da Republica aos

juizos da Inquisição
,

prestar juramento de fidelidade , ou segredo,

nas mãos do Inquisidor , ou outro juiz ecclesiastico
,
porque só ao

principe devem uma e outra coisa. Assim se deliberou no Senado
a 5 de Setembro de 1609.

ARTIGO VI.

Em consequência do precedente regulamento , devem , co-

mo officiaes da Republica , dar de tempos a tempos conta

ao Senado de tudo o que se fizer na Inquisição
,

principalmente

das coisas mais importantes. Assim se deliberou no Senado a f^ de

Abril de 1543.

ARTIGO VII.

Quando aconteça morrer algum Inquisidor , ou por qualquer

motivo se trate de o substituir , darão immediatamente parte ao

principe, e ao embaixador da Republica, em Roma
,

para que elle

possa excluir as pessoas suspeitas. Assim se deliberou no Senado a

18 de Outubro de 161^.

ARTIGO VIII.

Não será admittido de novo qualquer Inquisidor sem approva-

çâo do principe , e sem apresentar uma patente que o autorize.

Assim se deliberou no fi^enado no mesmo dia e anno.

ARTIGO IX.

Os assistentes devein aciíar-se presentes a todos os processos

que fi^er u inquisição , não somente contra os seculares , mas lam-

bem contra os ecclesiastícos e regulares de qualquer hig.ii i^ue venha
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A denuncia, e perante qvem quer que ella tenha bícIo feita. Assir^

§ç resolveo, primeiramente no coaselho dos Dez, a 30 de Jimiio de

1568 , Q pelo Senado , no F. de Setembro de 1607 , a 5 de Seten;-

bro de 1609, e a 9 de Agoslo de 1613.

A R T l G O X.

Os at^sistentes não devem semente ser presentes aos juizos de

todos os processos, mas a tudo o que tem alguma relação com el-

Jes , como citações, ordens de prisão, prisões, depoimento de teste-

ínunUas, torturas, abjuração, absolvição, e geralmente tudo o que

alli se passa, desde a denuncia ate á sentença definitiva. Assim se

decidio no Senado a 9 de Agosto de 1603, e a 5 de Setembro de

1609.

ARTIGO XI.

Os assistentes não poderã,o dispensar-se de assistir a todos os

processos da Inquisição, debaixo de qualquer pretexto que seja, e

por mui pouco importantes que elles llies pareçâo, e nunca poderão

permittir que se faça coisa alguma em quanto estiverem ausentes.

O Senado, por sua resolução de 5 de Setembro de 1609, declarou

que taes permissões excediâo o seu poder.

ARTIGO XII.

Quando aconteça formar -se algum processo, ou se forme algum
acórdão , estando ausentes os assistentes , esles darão tudo por nullo

,

ç obstarão á sua execução , exigindo que isto se comece de novo em
sua presença. Assim se deliberou no Senado a 18 de Janeiro de

1&91 , e se intimou ao núncio do papa , a 8 de Junho de 159^.

ARTIGO XIII.

Não soffrerão que em sua ausência se dêm informações para
processo algum fora do estado de Veneza. Tendo pedido o papa que
lhe concedessem este artigo, foi-lhe recusado pelo Senado a 9 de
Março de 1560.

ARTIGO XIV.

Não somente não soffrerão que em sua ausência se facão pro»

cessos alguns , mas terão cuidado em que no principio de todos os

f
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autos se ponha esta formula =:= Presentes e assistentes os illustrissi-

tnos e excelkntissimos senhores JV. JV. = He um artigo expresso da

concordata feita entre Júlio II e a Republica , no anrio de 1551.

ARTIGO XV.

Os assistentes terão cuidado em que os Inquisidores não insí-

râo nos processos estatutos feitos fora do estado; mas quando ve-

nha de Roma, ou de qualquer outra parte, algum regulamento

que convenha observar, e que nâo damnifique a jurisdicção tempo-

ral , os Inquisidores do estado o podem pôr em execução , com

tanto que procedào nisto segando o estilo e costume do paiz ,
for-

mando o decreto em nome da Inquisição do lugar, em presença dos

assistentes públicos, sem declarar que o decreto vem de Roma, co-

jno se os Inquisidores do lugar fossem seus próprios autores. Assim

se decretou no Senado a 7 de Setembro de 1590.

ARTIGO XVI.

Impedirão que os processos e os presos sejâo enviados para fo-

ra do estado, ainda quando lá se achem os seus complices , sem

primeiro lerem dado parte disto ao principe, e recebido as suas or-

dens. Assim se decretou, tocante aos presos, pelo conselho dos

Dez, a ^7 de Junho de 1567, e tocante aos processos, pelo Sena-

do , a 8 de Julho de 1589.

ARTIGO XVII.

Os assistentes não poderão ser consultores da Inquisição ,
por

serem dois cargos incompaliveis.

ARTIGO XVIIL

Os assistentes não poderão permitlir que os Inquisidores passem

ordens de prisão contra quem quer que seja, quando se não conhe-

ça, pelas informações tomadas na sua presença, que o crime de

que se traia he da jurisdicção da Inquisi^ãcx, Assim se decretou no

Senado, a 5 de Julho de 1597, Se o caso hc duvidoso, darão par-

te ao principe, e esperarão as suas ordens. Hntretauto iiavcrá dila-

ção de processos. Assim se decretou no Senado a "23 de Agosto de

1597.

•r-xr
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ARTIGO XTX.

Impe(1irâo que a Inquisição proceda contra os feiticeiros e adi-

vinhos, não sendo manifestamente culpados de heresia. Este regula-

mento he conforme ao direito canónico, e á deliberação expressa
tomada sobre este objecto no Senado, a 10 de Outubro de 1598.
Se o caso for duvidoso, será remí^ttido aos juizes ordinários para
decidirem delle : o que he conforme ao direito canónico, e ao sen-

timento dos doutores.

ARTIGO XX.

O mesmo praticarão a respeito dos encantamentos e raaleficlosj

cujo juízo nào permittirão aos Inquisidores, amenos que não haja
nisto abuso de Sacramentos, e por conseguinte indicio de heresia.

Se alem da suspeita de heresia , se segue também a morte, a enfer-

midade, ou o transtorno de espirito de alguém, a Inquisição julga-

rá da suspeita de heresia, e a justiça secular do mal que o malefí-

cio tiver causado, e serão executadas as duas sentenças pelos dois

tribunaes que as tiverem proferido. Assim o declarou oconseJbo su»

premo, a 28 de Outubro de 1510.

ARTIGO XXL

A Inquisição não julgará também os blasfemadores
,
por quan-

to o seu juizo pertence ao magistraio secular , segundo a disposi-
ção das leis civis e canónicas , eouso de todo oChristianismo ; mas
se o blasfemo dá algum indicio ou suspeita de heresia contra si, os

Inquisidores julgarão do indicio, e o magistrado da blasfémia. Des-
te modo haverá duas sentenças contra o culpado, uma do Santo Of-
íicio para a pena espiritual, outra do magistrado para a corporal.
Assim o resolveo o Senado a 11 de Novembro de 1595. O mesmo
se praticará a r<-speito daquelles que offenderem ou apedrejarem as

santas imagens, e contra os que zombarem publicamente das coi-

sas sagradas. Assim o declarou o Senado a 8 e 15 de Maio
de 1599. .

ARTIGO XXIL

Também não julgará a Inquisição os que tetn dtias mulheres
,

a menos que nâo haja nisso indicio esuspeita de Ji^res^a. í%'p31h ra-

so os iaquistdores jnSgarâo do indicio, e o magiGlrodí) síicular da bi-

Q
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gamia; e não havenrjo indicio nem suspeita de heresia , só o ma-
gistrada secular o poderá julgar. Assim o declarou o Senado a 8 de
Junho de 1^91 , a 8 de Àgoslo de ló9^ , a 31 de Julho de 1598 , e
a â3 de Março de 160^.

ARTIGO XXÍII.

De modo algum será permittido aos Inquisidores julgar dos usu-
rários

,
porque as leis canónicas remettem esta espécie de causas ao

magistrado secular.

ARTIGO XXIV.

Os Judeos, e geralmente todos os outros infiéis, de qualqiíer re-

ligião que sejào, não serão sujeitos á justiça da Inquisição; mas de
todos os cnmes, de que possào ser culpados , tomará conhecimento
o magistrado secular

,
que os punirá mais ou menos severamente,

segundo a grandeza do cricne commettido. Assim o declarou o Se-
cado a S8 de Janeiro e lâ de Outubro de 1591.

R R T I G O XXV.

Os inquisidores não serão juizes dos Gregos , nem dos indiví-

duos de outra qualquer nação, que residão no território da Republi-
ca, e a que se haja concedido permissão de terem seus prelados , e

viverem segundo os seus usos particulares. Em caso de crime, mesmo
em matéria de Religião, o magistrado secular será o seu único juiz,

que os castigará mais ou menos severamente , segundo a gravidade?

do crime , e conforme ao uso perpetuo da Republica , e á resposta

da<ia pelo Senado ao núncio do papa , a 4 de Setembro de 1609.

ARTIGO XXVI.

Se algum súbdito da Republica , ou para commerciar , ou por
outros nei,ocios, se estabelecer alérn das montanhas, e por qualquer
crime que alli commetta for denunciado a Roma, ou a outra qual-
quer parte , os assistentes não percníttirâo que elle seja citado por
pregão publico ou por notificação feita a seus parentes; mas doixar-

se-ha o conhecimento da culpa aos juizes dos lugares onde tiver s:do

coniinettido o crime. Assim o dssclarou o Senado a 3 de Setembro
de líJlO.
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ARTIGO XXVIT.

Nâo serão confiscados os bens dos que tiverem sido condemna-
ílos na Inquisição pôr motivo de heresia , mas ficarão a seus filhos
e legitimos herdeiros , com expressa proljíbiçào de darem parte al-
guma aos condemnados. Assim se declarou no conselho dos Dez, a
b de Novembro de 1568.

ARTIGO XXVIII.

Os Inquisidores nâo poderão fazer publicar bulia alguma dos
papas, nem ordem alguma da Inquisição de Roma, antiga ou mo-
derna, sem permissão do principe. Assim o declarou o Senado a ^
de Agosto de 1607.

ARTIGO XXIX.

Pelo que respeita aos livros prohibidos pela corle de Roma, nâo
consentirão os asdsíentes que oa Inquisidores publiquem no estado
da Republica outro algum cathalogo de livros prohibidos , senão o
do anno de 1595, segundo a concordata feita entre o papa Clemeni
te VIII e a Republica, a M de Agosto de 1596.

ARTIGO XXX.

A Inquisição não poderá julgar os feitores das alfandegas , os
taverneiros

, os estalajadeiros
, nem os carniceiros que vendem car-

ne na Quaresma. Todos estes serão julgados pelo magistrado secu^
lar, a quem se poderão dirigir em caso de necessidade. Assim o de-
clarou o Senado, a 5 de Setembro de 1609.

ARTIGO XXXL

Em virtude da mesma deliberação não poderão os rnqiiisido-
res exigir juramento algum de qualquer artista , nem puni-los fior
faltas commeiíidas na sua profis&ão, porque tudo isto pertence áju»
risdicçào do magistrado secular.

A R T í G O XXXíí.

Nâo fera permitlido nos Inquisidores hzev monlíorios alguns
contra as corporaçóes

, nem contra os magÍ5ir;'n\>s peio que toca

Q '2
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á adraÍDÍstração da justiça. Se contra elles tiverem algum motivo de

queixa , os assistentes serão em tal caso os juizes. Assim o declarou

o Senado a 3 de Setembro de 1568.

ARTIGO XXXIII.

A forma etheor do adicto, que os Inquisidores costumâo fazer

publicar, quando tomâo posse do seu cargo, será reduzida a seis

capitules, aos quaes não poderão ajuntar coisa alguma.

I." Contra os que são hereges, ou que tendo conhecimento dei-

les os não denuncião.

^."Contra os que tem conferencias e ajuntamentos era prejuízo

da Religião Catholica.
3." Contra os que dizem missa ou se mettem a confessar sem

terem o caracter de sacerdotes.

4.° Contra os blasfemadores que dão alguma suspeita de heresia.

5.** Contra os que impedem e perturbâo a jurisdicção da Inquisição,

que offendem os seus ministros , e que em virtude de suas funcções

ameaçâo ou maltratão os delatores e testemunhas ; porque se he a
outro respeito, como, por exemplo, por terem offendido um oíficial

da Inquisição fora do exercicio de suas funcções, serão então julga-

dos pelo magistrado ordinário.

O 6." em fim he contra aquelles que tem, imprimem, ou fazem
imprimir livros heréticos e contra a Religião.

Se o Inquisidor' exceder estes limites, e ajuntar algum novo
decreto, ou inserir mais alguma coisa do que aquillo que fica expres-

so nos seis artigos que se acabâo de mencionar , os assistentes o impe-
dirão, dando logo parte disto ao principe. Assim o declarou o Se-

nado, por consentimento da Santa Sé, a ^3 de Maio de 1608.

ARTIGO XXXIV.

No caso que se commetta algum crime pertencente ao juízo da
Inquisição nos castellos e aldeãs onde ella se não acha estabelecida,

a Inquisição da cidade, a que forem sujeitos estes lugares, tomará
conhecimento delle em presença dos assistentes dos lugares.

ARTIGO XXXV.

Commettendo-se algum destes crimes em lugares sujeitos a ju-

risdicçôes situadas em partes difterentes no espiritual o temporal , o
juizo destes crimes pertencerá á Inquisição situada no lugar onde
reside a justiça espiritual, e o assistente do mesmo lugar será obri-
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gado a assistira este juizo. Assina o declarou o conselho dos Dez,

a 13 de Março de 1555.

ARTIGO XXXVI.

Se um acciísado, depois de haver sido citado para comparecer

na Inquisição, recusa obstinadamente apresentar-se, e segundo a pra-

tica do Santo Officio , for declarado herege, e entregue ao braço

secular, o magistrado será obrigado a bani-b, ou por certo tempo,

ou para sempre, de todas as terras e lugares pertencentes á Repu-

blica. Assim o declarou o conselho dos Dez, a ^3 de Dezembro de

1563.

ARTIGO XXXVII.

Os que tendo sido condemnados pela Inquisição a prisão tem»

poraria ou perpetua, fugirem das prisões, serão banidos pelo ma-

gistrado, por certo tempo, ou para sempre, segundo elle o julgar

mais conveniente em consciência. Assim o declarou o conselho dos

Dez, a 7 de Abril de 1564.

ARTIGO XXXVIII,

Os que tendo sido citados por crime de heresia, fora do estado

da Republica, se recolherem a elle, serão condemnados pelo magis-

trado em quatro annos de prisão, e depois banidos de todas as

terras e lugares da dependência da Republica ; o que não impe-

dirá que a Inquisição os possa condemnar a maiores penas. Assim
o declarou o conselho dos Dez , a ^^ de Abril de 1568,

ARTIGO XXXIX.

">

Será da jurisdicção da Inquisição punir os caíumniadores e tes-

temunhas falsas, que falsamente depuzerem perante o seu tribu-

nal , se pelo mesmo processo altí feito os poderem convencer de

falsidade ; mas se para isto for necessário fazer novos prociessos , os

assistentes impedirão que elles sejâo feitos pelos Inquisidores, e farão

remetter este novo processo aos juizes ordinários, sendo justo que
assim se pratique, segundo o sentimento dos doutores consultados

sobre este artigo.

São notáveis estes 39 regulamentos. A Republica de Veneza,
mais sabia e mais politica que os reis daquelle tempo, poz a Inqui-

sição na dependência do estado , ao mesmo tempo que estes reis
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ti verão a fraqueza de pôr o seu próprio throno na dependência d»
Inquisição, Eru Hespanha e Portugal os Inquisidores erâo mxcuy
naes. Veneza , como mais babil , deixou estas fimcçôes a eslrans^ei-

ros , e teve a nobie coragem de poupa t esta vergonha aos seus subíli-

tos. Deste modo, se acontecia que os Inquisidores se fizessem odio-

sos pela sua conducla , cila dirigia os re-enlimeotos do povo con-

tra homens que não pertencião ao estado, e conservava assim a
dignidade de seus concidadãos. SujeitantJo os Inquisidores a não
poderem exercer o seu emprego sem lerem obtido nomeação do Doge,
TDOstrava-se superior ao papa

,
por quem elles erâo providos, vislo que

.as suas provisões erao nullas, em quanto o Doge não as confirmava.
Com isto punha Roma na necessidade de lhe não apresentar senào per-

sonagens que lhe fossem agradáveis, e obrigava os Inquisidores a não fa-

zerem coisa alguma contraria aos interesses do estado , cou) medodese-
rem expuísos. fieservando para si o direito deas^istir a todos os actos

e deliberações da inquisição, e fazendo exercer este direito por três

senadores na capital, e pelos reitores nas oulias cidades, offerecia

sem cessar aos olhos dos inquisidores o apparato da sua soberania,

condemnava-í)S a uma timidez forçada, e a uma circunspecção neces-

sária , e os tornava a elles mesmos sujeitos ao juizo da Inquisição

deatado. Tudo islo era dar-llies observadores dos seus mais secre-

tos pensamentos, observadores cuja presença os obrigava a fazer jus-

tiça
,

e cujos parlicipaçôes , feitas sempre occultamente ao conselho
drjs Dez, deviâo tê-los em coníinuos teuiores.

Ksle direito de assistência a todas as suas acções foi também, de
todas as prerogativas que o governo de Veneza reservou para si,

aquella qiie os papas combaterão mais vivaniefile, e desejarão mais
obstinadamente fazer revogar; mas forão baldadas todas as suas

tentativas a este re-peito. C)s papas Pauto V, Júlio íll, Gregório
IV tentarão todos os meios f)ara o conseguir; pore'm o Senado foi

inílexivel, apoiou as suas recusas com exemplos, e principalmente

com o que se passara em Roma na morie de Paido IV, onde o
povo, indignado dos rigores excessivos a que a Inquisição se tinha

entregue, seiu que este ponlifice tivesse posto cobro nisto, (juebrouj

derrubou as suas estatuas, arrastou-as ignomiuiosamonie ideias ruas,

forçou o jjalacio do Sanio Oifjcio, saqueou e divspechiçou os s<mj9

a^chivos, não deixou o palácio, em quanto o não vio reluzido a
cinzas, arrombou os carct;res da Inquirição, poz euj liberdade }odo&
Oi pres'»s, c não socegoi senão quan lo vio que.já nào exi-.lia ves«:

tigio alga a deste tribunal, que os papas , pelo andar do tempo
não ousarão restabelecer ein Roma, senão irniamenlo, e com pre-

Cciução. Is^ua!;tie:itc cilava como exe;ii}d ) J^.ííiulua, onde lambem
tiiihão havido sceaas lumidUiOoiís , e daqui tirava por consequência,
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4^6' se os goyernoÉ deétes tli versos eslEclos tiVesáeiri lido como Yé-
«eza pessoas que vigiassem de perto o proceder dos inquisidores

,

leririo, cohibindo os seus excessos, prevenido os da multidão.

O Senado, por experiência própria, conheceo com o tempo â
grande necetsidade deste direito. For seus regulamentos nunca per*-

mitlio aos Inquisidores julgarem os processos de feitiçaria. Neste
tempo, era que se cria em feiticeiros, corre voz de que a provincisí

de Biescia estava inundada delles. A Inquisição, sempre pronta A
exceder os seus poderes , toma a seu cargo este negocio , e faz pren*
der trezentos ou quatrocentos feiticeiros. Os reitores desta provin-
cia , distantes de Veneza , esquecem-se dos seus deveres, enão assis-»

tem ás sessòes do tribunal. Então se multiplicão as confiscações
,

prolongào-sc as torturas, e chegão ao seu maior auge os vexames
e a oppressão : só falta pôr em pratica o espectáculo dos Autos da;

Fé. O Inquisidor de Brescia dá conta destes grandes acontecimentos
ao Inquisidor geral de Veneza. Ouvem os três senadores assistentes

a leitura desta participação, e he logo informado o governo, não
só da negligencia dos seus reitores, mas também da tyrannia dos
Inquisidores, e da desgraça de tantos feiticeiros, bem ignorantes
na sua arte, que nem ao menos os livrara de semelhantes maíes.
O conselho dos Dez passou logo ordens aos governadores para re-

melteiem presos a Veneza, com a maior segurança, não só os ín*
quisidores, mas lambem os reitores , ordenando oulrosimlbe envias-
sem todos os processos , dessem liberdade a todos os presos , rein-

tegrando-os nas suas famií'as e bens , e fecliassem até segunda or-
dem as portas da Inquisição. Todos os processos forão cassados.
Os Inquisidores de Brescia ficáiâo presos em quanto durou o exa-
me, e forão depois enviados a Roma

;
pedindo-se ao papa que

houvesse de nomear outros; eos reitores forão castigados cora a .per-

da dos seus empregos, eo»» grandes multas, e com uma longa pri-
são. Nenhum feiticeiro foi queimado, nem se ouvio fallar rnais

deiles ena Brescia, porque só os tinha havido na imaginação de al-

guns visionários, e na impostura dos Inquisidores.
O exemplo desta firmeza do governo veneziano , tão uti! á

tranquillidade publica, era perdido para o resto da Itália; nem
mesmo influía nos estados mais vizinhos da Republica. Quem acre-
ditará que quasi no mesmo tempo em que o conselho dos Dez aca-
bava de proceder com tanta justiça contra os Inquisidores , oí de
Milào

, «ujo território confina com o de Veneza , commettessem o
altentado que vamos referir, e nem por isso fos«;em punidos!

O arcebispo de Miíão , o cardeal Carlos Borromeo , visitando
a^sua diocese , e demorando-se em als^uns lugares da sua jurisdic*

çâo, em quanto ao espiritual, mas sujeitos temporalmente aos Can»

W
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toes Suissos protestantes, arrogou-se o direito de promul^r alli al-

gumas leis. Este piocedimenlo cansou grandes desconfianças aos

Cantões, e conseguin temente enviarão ao governador de Milão um
eaibaixador extraordinário, encarregado de Ibe pedir que fizesse

cona que o arcebispo não coniinuasse as suas visitas nos lugares da

sua dependência, e de lhe fazer observar que a recusa de uma sup-

plica tão justa acjrr^ía ia inevitavelmente consequências desfavorá-

veis , e poderia ser seguida de factos capazes de perturbar a boa

harmonia que reinava entre as duas potencias.

Chegando o embaixador a Milão, foi hospedar-se em casa de um
rico negociante do seu conhecimento; mas apenas o Inquisidor soube

da sua chegada, foi logo a casa deste negociante, accompanhado de

todos os seus familiares , e alli, sem se informar da missão do em-

baixador, sem se lembrar do respeito que em toda a parte se deve ao

direito das gentes, sem reflectir nasfunestas consequências que po-

denn resultar aoestado da violência queintenta, entra noquartodes-

te ministro, e em desprezo do caracter sagrado de que elle se acha

revestido, ordena aos seus oíTiciaes que o prendâo ,
manda carrega-

lo de ferros, fa-!o atravessar neste estado as ruas deMilào, e manda
&epuIta-lo nas masmorras da Inquisição.

Foi geral o espanto que causou semelhante attentado. Todavia

era tal o poder do jugo que estes Inquisidores tinhão imposto a ho-

mens estúpidos
,
que ninguém ousou levantar-se contra semelhante

audácia, nem vingar a dignidade do povo lombardo, não menos

ultrajado por este acto
,
que a dignidade da Republica helvética. Só o

negociante teve a coragem de bir a casa do governador , e informa-

lo da scena que se acabava de passar em sua casa. Digo a coragem,

porque a sua familia e amigos o conjuravão de se não metter em

nm negocio, cujo resultado o podia expor aos resentimentos da

Inquisição. O governador mandou chamar o Inquisidor , elheordenou

que immediatamenle puzesse em liberdade o embaixador. O frade

foi obrigado a obedecer; e o governador, a poder de obséquios, e

concedendo ao embaixador todas as proposições que fazião o objecto

da sua embaixada
,

procurou desvanecer-lhc a injuria (jue havia

recebido. Comtudo osSuissos tinhão sido logo infirmados dosucces-

so, e já tinhão dado ordem para ser preso o cardeal Carlos Borro-

meo, com intenção de o tratar como em Milão tratassem o seu

embaixador; mas chegou a noticia da reparação ouasi ao mesmO'

tempo que a da offeusa. O cardeal poz limites ao seu zelo ciilholico,

revogou quanto tinha feito , suspondeo as suas visilas , e tudo ficou

em paz; mas com vergonha da humanidade e dos sagrados respeilosque

os o-overnos se devem mutuamente , ficou sem castigo o Inquisidor,

e p^aííoii o que devia , só com o pesar de não ler podido saciar o

eeu brutal furor.
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^
Os Inquisidores cie Veneza , não ten(^o podido desembaraçar-se

dos assistentes
, cuja presença os sopeava tão fortemenle

,
quizerâd

jndemnizar-se disto exig^indo que elles lhes prestassem juramento de
fidelidadt». O inquisidor Frei António foi mais avante com as suas
preterições

,
querendo que o Doge Pedro Gradenigo prestasse em

suas mãos juramento de perseguir os hereges; porem o Doge zombou
delle, e €ontentou-se demetter a ridículo estefrado em uma Memoria
que publicou. Quanto ao juramento a que os Inquisidores querião
sujeitar os assistentes , o constante vigor do Senado os obri-
gou a renuncia-lo. Vendo-se também privados desta esperan-
ça, limitarâo-se a pedir que ao menos fossem os assistentes obriga-
dos a guardar segredo no que vissem e ouvissem nas casas e
coníerencias da Inquisição

; porém o governo se contentou em
lesponder-lhes

,
que devendo o principe saber tudo para bem go-

Ternar
, não havia motivo para que a Inquisição fosse isen-

ta de uma vjgilancia, a que tudo era sujeito; e na verdade bem se
pode dizer

, que formar semelhante pretencão , era nestes Inqui-^i-
dores Jevar bem ionge a imbecillidade , e conhecer bem pouco o íjo-
Terno veneziano.

Todavia este governo não se portoa sempre assim na defensi-
va a respeito dos Inquisidores ; empregou também aíguraas vezes con-
tra elles o rigor, e os castigou fortemente

, quando eJies se lembra-
rão de se mtrometter em negócios de que só a autoridade deria to-mar conhecimento.

A Santa Sé
,
sempre hábil em se aproveitar das circunstancias

para augmentar a sua autoridade e finanças , tinha
, no tempo das

Cruzadas, prohibido por um decreto a todas as pessoas, ou fossemou nao commerc.antes
, o venderem armas aos Sarracenos , ou ou-

tro qualquer objecto de que podessem fazer uso em prejuízo dos Chris-
taos. Quer fossem justas ou «ào estas Cruzadas , não he menos ver-
dade que este decreto, sendo conforme ás leis da guerra, não achou
contrad.cçao, e que todos se sujeitarão a elle voluntariamente.
1^^711'"'^''^%^'"^^'^^'' mas o decreto não foi revogado. Em
1307 lembrou-se Clemente V não só de o fazer reviver , mas ain-
da de lhe dar mais extensão

; e por uma bulia expressa probibio,

ZVT 1
'""P^'' '""^^ ^^ «"^-^^ ^^« Levantinos

, mas ainda
eva.-Ihes qualquer mercadoria

, e traficar de sorte alguma com eí-

r^t:Jn r'""
"^"^ !?^° ^'^ perfnittido a Christâos entreter com-

meicio algum com infieis. Esta prolnbiçâo fdminava excommnnhâo

t« .nltfl^'"^'
'

t'"'"'-
^'''' '^^^^^^^«^ « P«Pa todo o rídicuio des-

ta med.da, e nao deixau de prever que muitos a transgredirião ; po-rem esías mesmas ira

Rccres'
bulinsgressíieâ erão desejadas

, pois que a
ceatava também que todb aquelle que infringisse a prohibição

li

i

íitmseimBi^-w^
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deixando sabjr cios portos da Europa , ou concinzmtln pessoaTtnenle

fnercaclorias para o Levante
,
pagaria áCainera Apostólica uma soar-

çja ig-inl ao valor total das meimas mercadorias.

íle kutil fazer notar quanto era ultrajada a liberdade publica

poT semelhan^1 prohibiçílo, e o funesto golpe que cila dava ao coin-

mercio da Europa. Se as transgressões forào frequentes na maio*

parte da3 cidades da Itália , forào gerais cm Veneza ,
ctijo po*

^er e esplendor tinhao por base o comniercio. Aqt^elles dos Vene-

zianos que commettiao transgressões
,

para nos seivir-inos aqui

da eTi-pressão romana , riaG-se abertamente da excommunbão anne-

xja a este pretendido crime , s se davào por quites deJIa , nâo tenáé

a absolvição.

Mas chegava a hora da mortí^ ç accompanhada dos seus ordi*

parios terrores: os confessores negavão aos moribundo^s a absolvição,

o Viatico:, as preces, e lhes annunciavão que seriâo privados da

>epultura. O medo os determinava entào a arruinar suas mulher»

e.líinos^ e muitas vezes nâo bastavâo os sous be.ns para embolsar os

capitães- dè todas as mercadorias com que tinhào commerciado em

sua vida. A corte de Roma, que para tudo achava remédio, decla-

rou que a Camera Apostólica se contentaria com os beris que elles

deixassem por sua morte; que por caridade os herdava em lugar de

seus verdadeiros herdeiros, e q;iando não houvesse mais, se accom-

modaria com o que se achasse á hora -da sua morte. A isto chama-

va ella uma condescendência , e pretendia ainda que se lhe agrade-

cesse uma tal indulgência. Sem duvida que se esta indulg-encia ti-

vesse achado reconhecimento em alguma parle, em menos de dois

annos teria a Camera Apostólica arruinado as cidades mais ricas e

mais industriosas da Itália. '

. r»
Em Veneza principalmente não achou ella senão ingratos. Uà-

herdeiros e testamenteiros zombarão da Camera Apostólica ,
e con-

linuárão a tomar posse das heranças que lhes cabiâo em sorte
;
po--

rém João XXII , successor de Clemente V , não menos avaro que

teimoso, enfuceceo-se contra esta insolência, e mrindou dois núncios

a; Veneza para fazerem executar as vontades de Roma.

Apenas chegáião estes núncios , excommungárão os promot<y-

Tcs de S. Marcos, e immenso numero de pessoas d(^ ambos os sexos;

Esta audácia revoltou o Senado. Os consultores da Republica de-

clararão que as pretençòes do papa e o procedimento dos núncios

erão abusivos e intoleráveis , e que o interesse do estado exigia que-

se usasse de todos os meios para obstar á sua execução. Con.cguin-

temenle forão expulsos os núncios. ^

Fingio o papa desapprovar a sua oonducta, mas não altrouxan-

do nada de suas prelençocs., aulorizovi por uma bulia o arcebispo do
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Haveivít a oV>rig:ar íotíòs âquelles qtie m ntrneids tivtrsswnt HTCm^míih'
g^do, e a quem elle desse a absolvição, a se a}>reseMtarern «m Avi*
Bhâo para alli se comporem eorn elie sobre as sommas que dériâò^
dizia o papa, á Ca mera Apostólica. Ninguém ofceftJeceo a esta rtr^

dem; todos se fundarão neste principio de direito, que não era èrM
me negociar com os Levantinos, corrt tanto quese Ibes não forneces^
sem armas, e que o papa não tinha direita algum doseoppor o isio,
Vendo o papa quanto este principio era contrario á sua avai
declarou hereges todos os que o professassem,

Benedicto Xll, seu snccessor, menos temera rio', não insistio s^^
bre esla pretendida heresia; mas não querendo renunciar o interesse,
concedeo licenças para negociarem com os infiéis sem escrúpulo dé
«onsciencia

,. e as vendeo. Seus succéssores imitarão este bom exem-
plo

,
e Innocencio IV, entre outros, se fez pagar peia Republica dé

Veneza de aav-e mil ducados de oiro por um simples privilegio dé
um anno.

Esclarecendo estas vexações insensivelmente os espiritos , ficárãd
todos era fim convencidos que, para Regociar no Oriente, não ha-
via necessidade de dispensa. Roma foi pois forçada a ceder á tor^
sente; mas sempre hábil em reparar as suas perdas, prohibio que oâ
Xlalianoá podessem commerciar além dos montes sem sua licença

,

pretextando que se corromperiâo pela communicaçâo eom os he-
reges.

A Inquisição eslava èatâo em todo o seu vigor, e foi a e]!a qué
os papas encarregarão os seus interesses. Clemente Vlíl prohibio a>
tpdo e qualquer Italiano commerciar, e mesmo residir nos Jugáreá
onde não houvesse exercido publico da Religião Catholiea Romana

,

salvo com licença dos Inquisidores, e com condição além disso, qu&
aqueiles que a tivessem obtido, seriâo obrigados \i fazer entregar to-
dos os ^nnos a. estes mesmos Inquisidores uma attestaçâo legal, que^
mostrasse terem satisfeito comos deveres de Christâos, confessaiido-se^
e. coiBmungando.

Lto offereciaaos Inquiridores um bellocarfipo, cjue imii depressa
cuidarão deceifar. Innun iárâo F/ança e Alemanha de seus emissários e
espiões, que agarra vão todos os ítalianosquepassavâoos montes, cons-
trangendo-os a exhibir-llies PS licenças dos inquisidores. Se os achavão
munidos d.»l las, oliservavãodbasos pas^^os, espiavão-íhes os discursos, o
procedimento, os lugares e pessoas que frequentavão, e linítão ura-
díR-no^exacto, ma^ raramerae verídico, de todas as suas acções. Se
viajavão sem Tcenço da Inqiiisição., então os emissários lho faziâo
pagar caro, ameaçando demmciados ; e nem por isso deixavâo de o
lazer, depois de os terem bem despojado. Então os Inquisidores óo-^
iy-^jar efí) que elles residiâo, os fazião citar por editaes e pregão pu°

ir
/
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blico para comparecerem em certo tempo. Ordinariamente nâo com»
pareciâo

,
porque o prazo era sempre mui curto; e neste caso erão

declarados fautores de heresia, seus bens confiscados, e na volta

acliavào estes infelizes não somente sua fortuna perdida, suas casas

devastadas, suas mulheres e filhos dispersos, mas também cárceres,

torturas, e muitas vezes a morle.

O Senado de Veneza ameaçou os Inquisidores com um casti-

go exemplar, se algum Veneziano fosse victima de taes excessos; e

eis o motivo porque prohibio aos assistentes, que jamais soffresseni

que súbdito algum da Republica fosse citado por pregão publico, e

ordenou que se houvesse alguni que commettesse qualquer crime em
paizes estrangeiros , seria alli julgado pelos juizes territoriaes.

Mas estes Inquisidores tinhão lai amor ás perseguições, que a

pesar de Ioda a vigilância dos assistentes, e da severidade do Sena-

do, conseguiâo muitas vezes tirar occultamenle informações, que se

diziào juridicas, sobre a Religião e costumes dos homens mais dis-

tinclos do estado, ou por suas riquezas, ou por seus empregos, ta-

lentos, e reputação. Cliamavâo para depor contra elles pessoas as

mais vis, que assalariavâo para este officio infame, e que nos seus

processos verbaes qualificavâo de homens de honra e sem nota ; e

quando este processo estava terminado, o enviavâo a Roma, para

servir a seu tempo. De sorte que se o acaso ou qualquer negocio

fazião sahir da sua pátria alguns destes denunciados , e se hião a Ro-
ma , ou mesmo a outras cidades de Itália , viâo-se presos quando menos

o espera v ão ; e como o temor de offender o Senado obrigava Roma a

não perinittir que elles fossem levados ao supplicio, punhâo a preço

a sua liberdade, e nâo a obtinhão muitas vezes senão sacrificando a

sua fortuna.

Quem acreditará que estes Inquisidores estenderão esta audá-

cia ás primeiras cabeças do estado? Em tempo das perturbações ci-

vis de França, no reinado de Henrique III, assentarão alli praça

alguns Venezianos para servirem contra a Liga; e conhecendo o go-

verno veneziano que esta guerra tinha mais por objecto a ambição

dos Guizas, que o interesse da Religião, não os mandarão recolher

a Veneza. Ura certo Frei Alberto, Inquisidor de Verona, irrita-se

com este procedimento, e forma um pleito contra o Doge e contra

todos 05 membros do Senado , como fautores de heresia. Escolhe d*

entro a canalha as pessoas mais infames , e os transforma em teste-

munhas irieprovaveis. Informado o Senado desta insolência, man-
chou prender o (nonje , e o encerrou n'uma prisão. Os tempos não

estavão ainda assaz maduros para lhe impor, como merecia, um
ca*ligo mais exemplar.

Esta peipelua lult. do Senado com a Inquisição prova eviden-
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temente qne o governo veneziano, ainda que por longo tempo se

oppoz ao estabelecimento desla instituição nos estados da Republica,
tinha comtudo necessidade da sua própria experiência para conhe-
cer perfeitamente o seu espirito; que não tinha previsto, que tanto

aqui, como em outra qualquer parte, pretenderia ella ser indepen-
dente de todas as leis; que procuraria elevar a sua autoridade aci-

ma de todas as outras, e atírahir unicamente sobre si o respeito qne
os povos não devem consagrar senão ao governo. O Senado obraria
por certo com mais prudência nâo a admittindo, do que collocando

assim no estado um corpo estranho, de quem devia temer constan-
temente as invasões, vigiar o procedimento, combater osalteníados,

e illudir os projectos. Quanta mais politica se observa nas precau-
ções tomadas pelo Senado para circunscreve-la em estreitos limites,

mais nos espantamos da falta que commetleo em admitti-la. He de
presumir que se o governo de Veneza, depois de haver resistido por
tanto tempo ás sollicilações de tantos papas, cedeo ás de Nicoláo
IV, foi porque cahio em um falso calculo de politica. Nesta época
tinhão os povos do Levante recobrado em grande parte as regiões

que os Christãos haviâo n'outro tempo conquistado. A mesma Ve-
neza se via ameaçada de perder as ilhas de Creta, de Chypre, e até
a de Corfú. A rivalidade de Génova começava a declarar-se. Ni-
coláo IV, cujo pontificado , ainda que curto , foi assaz longo para per-
turbar a Itália, pela protecção que concedeo a Carlos d'Anjou con-
tra Jacques d' Aragão, fazia trovejar todos os púlpitos contra os
infiéis, e agitava todas as cortes da Europa coíh o fim de convidar
os principes a formarem uma nova Cruzada. Se tivesse lugar esta
Cruzada , nisto descobria Veneza um meio de recuperar os estados
que perdera ; e não era este o momento próprio para descontentar
na pessoa do papa o poderoso motor de uma empreza, cujo fim po-
dia ser tão favorável aos interesses da Republica. Isto he pelo que
toca á sua politica exterior. Quanto á sua politica interior, cumpre
lembrar-nos que a introducçâo da Inquisição em Veneza data
do tempo em que o celebre Doge Pedro Gradenigo substituio o re-

gime democrático pe!o aristocrático, e que isto teve lugar, pouco
usais ou menos, quando se instiiuio aquelle formidável conselho dos
Dez, cuja rigorosa vigilância escusamos recordar. A heresia nâo era
seguramente o objecto dos temores deste novo go^ que bastan-
tes meios tinha para a reprimir sem o soccorro de Roma; e se elle

pensasse que era do interesse do estado que a Religião Catbolica
fosse a Religião dominante, no longo habito do povo em conside-
ra-la como la], e em suas mesmas opiniões religiosas tinha um for-
tíssimo garante para crer que ao menos por muito tempo nenhuma
seita chegaria a ser tão poderosa

,
que a podesse destruir , ou mes»
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ino abalar; más não podia contar eor» sefliolhantf» sfigafançe lelatm

Viira-íate aos descontentes., que a nova ordem de coi>as tiril»» produ-

jido. Gradenigo imag.inou pois que pela Inqoibiam religiosa au-

gmíntaria dez vezes mais as molas da Inquisi^-âo d'estado por ell«

creada ; que com isto lhe daria novas vig:ias
;
que os assistentes , sem^

pre presentes aos trabalhos dos Inquisidores religiosos, podcriào
,
por

irieio dos segredos da heresia, penetrar outros, que mais lhe impor-

tava descobrir, c que por este modo multiplicaria os meios de atar

car mais seguramente seus inimigos. Eis aqui, a nosso ver, os> mo«

livos mais verosímeis a que se pode attribuir esta condescendência

com os votos de Nicoláo IV; condescendência que não admira achar*

se em um governo ate esse tempo tâo constante em repellir as ten^

ta.tivas dos^ predecessorea deste papa. Pois suppor que GratJenago

accolliesse a Inquisição religiosa só porque o gov^erno democrattea

a, tinha rejeúado , seria, altribuit-lhe uma pequenez bera, indigna dq

caracter que lhe dá a historia..

Dizer ale que por.to pveenclieo a Inquisição rf>Iigií)t;a o objfct<)

que elle tivera em vista,, be o que se nâo pôde determinar, nem
rnesm o por conjecturas ; mas do que senão pôde duvidar, he que

bem dt;pre-;sa devia, a experiência provar a este governo, que se a

ambição, dos Inquisidores não- tivesse achado nn desconfiada poíiti-

CíL de Verneza ura invencive! obslacido, expunha-se, este metjmo go-»

verão a que elles se to/nassem mais depressa senhores, do que coad-

juvado^es; ea não interrompida successão das medidas repressiva*

*qu3 o S.^ínado tomou, constantemente contra elles, deSfJe o fim doí

Xin s?cu]o, até no3soâ.dias, por assim dizer, atsaz ninst/acom qua

obstinada constância trabalharão elles em se fazer independentes àú)

poder soberano, e po-lo no numeio dos-eacravos,,. que por.toda apar-

te tinhão conseguido, fa^^er.

O golpe mais sf^n^-^^vcl que lhes deo este governo foi proliibir^»,

r!233 a faculdade de puabcarem: as bulias que recebiào de Roma i^

lativas ás suas funcçôes , não consentir, jáaiais que as suas <lisposi-

rôes fossem applicaveis a súbditos venezianos , e de6j)oja-los dacensu-,

ra dos livros, que elies se anogavão em todos os paizes onde linliào.

sido recebidos.

Com efíeito estas bulias erão tão revoltantes, que custa a con-

ceber como ho\ive governos que j)ermil!Írào ,, não digo a. sua exeoi-

râo, mas simplesmente a sua porinulgaçào. Algumaò deslas bui--

las, e são as mais antigas, ordenavãn q»ie os li^regeò-fossíui» queima-

dos vivos c em pubbco. IJmas qucrião que seiu bens. fossem <-oníis-

ra los sob f.ena de censuras ccclesiaslicas , isto Itc, de c,\cammunbào-.

contra os principeí que o não qu!zc:•^cm con.vcnlir euv seus cstados^^.

e já fiJWinos ver n'outra parle os resultados d,e que ejçã.o feji^iJ»»



«^ffS tíensdras nô^iíélleís ílésgràçàdos tértipdSí nmxfm "É^mãm^o m
•Inquisidores a mandar demolir a casa òiide fosse preso uni herege

,

afiesmó qnandõ ella lhe não pertencesse ; outra.'} pèrtniltiâo a é^tífe

-«sesmos ínquisidoreâ ter a àea soldo , e anicaniente á§ suas "òrcíêiís
,

yma força armada , da qual poderiâo usar cohtra queái julgassem coH-

"veniente , atmarem-se ellcs mesmos . quando lhes foísò necessário',

pregar Cruzadas á sua vontade , e elistar debailo de suas báhdef-

Tas todo aquelle quô se apreseàtasse , sem ImVer pára isso necessidaí^ii

•de antorizaçào dos governOSi Paulo IV Ihéá ^fòàibio que jámáia

tleferisísem a pena de morte aoà deágtáçadoâ qdè pela pritiielrâ V('2

íbsseru Gor»duzidos perante o tribunal. Pio V âcféâcentofí á esta

«rdém tyrannica otitra ainda tíiâis batbtíra ,
porquê ètitr'e^àva k

imiocencía a um supplicio mais crusl i|ué à tíièsink thoírtè y quèfb

dizer , a sustos continuos^. Decláfort éllé que áitidâ ^oe títh eícéusà-

do fosse reconhecido innoèente pôr utnà sentençal òii jíiizo á'iiiíheíi-

tico , isto não impediria que a Inquiè-içâo recomeçasse o se« pí^oceá-

so todas as vezes que isto Ibe conviesse, feésmo quando não líouves-

se nova accusação nem outras provas coátrâ elle, depois da primei-

ra sentença dada em seu favor. Este lilesmo papa ordenou tâmbetá

que todo aquelle que tivesse usado de athea^as , já contra ui!n sim'-

pies notário ou qualquer outro officiâ! da Inquisição, já mesmo coií^

tra uma testemunha que tivesse deposto corttra ura individuo , seríá

immediataniente excommungado , e logo puiiido dé morte , còráó

culpado do crime de lesa magesíade de primeira cabeça; que seus

bens sei-ião confiscados, e âeus íilhos detilarádos infames , e privado^

do direito de poderem receber coisa alguma por doação ou tesía-

menlt). As mesmas penas deexçommunhão ede morte fulminou con-
tra todos aquelles que favorecessem a fuga dé quaesqlier presos da Iní

quisiçâo, ou tentassem faze-lo , mesmo quando isto sé não realizasse*,

em fim contra aquelles que de qualquer maneira os tivessem auxi-

liado , ou somente se tivessem empenhado por elles. Conseguinte^*

tnente não bastava a este papa que os homens fossem degolados;
queria também aniquilar todos os sentimentos da natureza , todos

os impulsos da generosidade, todas as leis da humanidade, todos os^

deveres da amizade, todas as inspirações da coknpaixâo; e ainda que
então houve quem tivesse animo de se oppor á publicação e execu-
ção de semeliiantes bulias , e que a Republica de Veneza fosse a
Tinica que naqueiles séculos de calamidades tivesse este valor , estas

leis de Roma nos parecem comludo tão absurdas e atrozes, que hé
menos á coragem do governo veneziano

,
que á sua razão, que nos

dispomos hoje a render homenagem.
Se esta constante opposição do Senado em permittir a publí-

<6â§âo destas differenies bulias desagradou .fortemente aos Inqaisido»

• Si

W
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MS , não foi menos sensível ao seu orgulho a prohibiçâo que lhes fez

o goverao de se arrogarem a censura dos livros. Nào ^Ó!rlente pre-

tenderão tev direito de julgar dos livros concernentes a heresias, mas
também dos qua dizião respeito a politica. Ridícula pretencào! In-

teiramente vendidos á corte de Ronia , approvariào infallivelmenle

todas as obras tendentes a dar á autoridade do papa superioridade

sobre todas as outras autoridades soberanas , como por exemplo
as obras do cardeal Baronio , nns quaes se lia: que era uma im-
piedade nos príncipes e seus ministros prohibirera a hvre cir-

cuiaçào dos livros approvados pelos papas, e que isto era tirar a S.

Pedro uma das chaves que Jesu Cliristo lhe dera, isto he , o poder
de discernir o bem do mal. Assaz conhecida he a carta indolente

que eile escreveo a Filippe III, rei de Hespanha, queixando-se de ha-

verem seus ministros prodibido a venda do undécimo tomo dos seus

jVnnaes; carta em que drclara que o papa he o nnico juiz legilimo

dos livros, e que , segundo isto , os príncipes e seus ministros nâo
podem condemnar um livro approvado por S. Santidade.

Pela mesma razão terião os Inquisidores prohibido lodos os li-

vros compostos com o fim de manter a autoridade real tão ultra-

jada pelas orgulhosas pretençôes que a corte de Roma affectava

ainda no século XVII; geralmente todas as obras que tratassem dos

direitos das nações , e com especialidade aquellas em que a lingoa-

gem da verdade servisse de esclarecer os soberanos sobre seus verda-

deiros interesses, e encaminha-los insensivelmente para aquellas ideas

liberaes , tão raras então , e que os papas tanto temiào de lhes ver

abraçar.

Porque entrava nas vistas de certos papas despojar estes ou
aquelles reis, ou porque erão dirigidos por alguns resonfimenlos pes-

soaes , convinha acaso que quando elles davào a sua appiovayào

a obras em que estes reis erào insultados em sua pessoa e na de seus

antepassados , e nas quaes se pre'gava a seus vassallos a insubordi-

nação , a desobediência, e a revolta , convinha , digo
,
que este».

reis perraiitissem em seus estados a sua pacTica leitura , e por esta

cobarde condescendência ajudassem os projectos de lionia contra a
sua auto/idade ? Nào se precisa insistir muito sobre tal pretencào

para demonstrar todo o seu ridículo.

Os papas ou os seus escritores cròrâo faxcr mnito, dizendo: que
66 os reis achavào uu) livro perigoso á sua autoridade

,
podiâo di-

rigír-se aos bispos; e que se estes prelados o julgasscin conveniente,

poderião ordenar a sua suppressào, islo he, nào somente <]U' riâo que

os reis reconhecessem em seus próprios cslados utna autoridade su-

perior á sua , mas até suppunhào que u;n bispo dovia saber melhor

da arte de governar , do que utn utionaica e o seu conseliio. Este
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segundo absurdo fazia perguntar com bastante graça a João de Mont-
luc, bispo de Valença, de qno já falíamos em outra parte mais lar-

gamente, que se diria de um homem
,
que , vendo arder Pari z , espe-

rasse por agua do Tibre para apagar o incêndio , tendo aliaz o Se-
na a seu lado.

O Senado, com a sua ordinária energia, repellio todas as ten-
tativas que fizerâo os Inquisidores para se' apossarem desta censura.
Igualmente lhes não permittio a dos livros c<^ntrarios á decei;icia,
aos bons costumes, á honra individual dos cidadãos; e declarou que
isto competia especialmente aos magistrados de policia

,
por ser uma

das suas attribuiçôes o direito de os examinar e prohibir. Também;
quizerão exigir que os impressores e livreiros prestassem em suas mãos
juramento de nâo venderem livros heréticos; mas o Senado respoQ"
deo que os cidadãos do estado nâo deviâo juramento seaào ao go-'

verno, e que só a elle era reservado prohibir taes livros, por
acto de soberania que elle nâo devia ceder a ninguém. Liraitarão-se
a pedir que em certas épocas do anno lhes apresentassem os livreiros

um inventario dos Jivros existentes nos seus armazâes , e que lhes

fosse permittido verificar a sua exactidão; porem o Senado rejeitou
ainda este peditório

, porque taes medidas prejudicariào este ramo de
commercio, que o governo deve geralmente proteger, e cujo fiel

exercicio nao pôde ser vigiado senão pelo mesmo governo.
Se a Inquisição soffria todas estas pêas com uma magoa que

iriuitas vezes deixava entrever, e contra asquaes invocava as reclama-
ções de Roma, cuja pretençào lhe foi constantemente inútil, a pêa
que mais a mortificava

,
porque neutralizava a sua perversa injusti-

ça, e arruinava suas esperanças, era aquella severidade com que o
Senado tratava as testemunhas falsas , de que ella se servia nos seus
processos. A Inquisição estava no costume nâo só de as tratar com
brandura, mas até de as premiar, afim deanimar a delação ,e mul-
tiplicar as victimas. .O Senado

,
pelo contrario, á menor queixa da-

quelles que estas testemunhas haviâo accusado , as mandava logo
prender, verificava as suas calumnias, e erâo punidas de pena ulti-
ma

,
se os seus depoimentos tinhâo compromettido a vida do accusa-

do
,
ou presas por algum tempo, se a mentira só havia prejudicado

a^ tranquillidade do cidadão. Assim, o oíficio de testemunha falsa,
tão favorecido dos Inquisidores, perdia de dia em dia o seu credito

,

e estes frades já nâo achavão mais presas que empolgar, porque a
delação nâo ousava patentear-se mais.

UlLiaiamente o Senado, na sua justa severidade a este respeito,
se conduzio todavia com tal imparcialidade

,
que forçou mesmo ao

silencio aquelies Inquisidores, cUja raiva seexhalava em murmúrios,
e espalhava que o Senado lião procedia contra as testemunhas fal-
sas senão em odio á Inquisição.

I •W^m.wJT-W
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Houve pois por bem o Seaado consultar os mais eeTebres doti«

tores, e segundo o seu conselho, distjnguio duas espécies de tosle»

munhos falsos, a saber: o testemunho falso evidente, isto he, aqueU

Je que põe a acção judiciai em termos de lhe esLabeiecer a prova, «

obter-lhe a reparação; e o testemunho falso que resulta do processo',

isto be, aquelíe que se suspeita lai, segundo as variações nos depoi-

mentos, a incerte;ía nas respostas, nos interrogatórios, e finalnien-

te as occasiòes em que a testemunha pareceo contradizer-se. O Se*

nado permittio que os Inquisidores fossem indulgentes com esta &&•

gnnda classe, porque muitas circunstancias, laes como o temor, a
falta de meinoria , um leve conhecimento do facto que se revela^

e (DÍ1 outras coisas, podem fazer titubear uma testemuríbã falsa;

mas cõm a primeira classe sempre ellc se mostrou inexorável.

Graças ao inílexivel vigor daquella mão de aço
,
que o gover-

no veneziano fez constantemenlo pesar sobre a cabeça dos Inquisi-

dores! A Republica quasi nunca foi o theatro dos horriveis suppli-

cios, cujo espectáculo elles tantas vezes derão em outras partes. Ar-

xogantes , soberbos, desapiedados em todos os estados, onde a fra-

queza dos governos os deixou penetrar, em Veneza quasi sempre ío-

jào brandos, timidos, humildes e abjectos. Roíâo o bocado em si-

lencio; ese alguma vez, surdamente devorados daquella sede de san-

gue cornmurn aos Inquisidores de todos os climas, chegava» a sa-

feir de seus limites, o seu pronto castigo reconcentrava seus compa-

nheiros na sombria profundeza de seus sinistros pensamentos, e nao

íleixava á sua imaginação barbara outra desforra do mal que não

podião fazer, senão o prazer de sonhar com elle. A Inquisição re-

ligiosa teve constantemente em Veneza uma rival tecnivel e ciosa,

a Inquisição d'estado. Esta, terrivel sem duvida, pore'm^ menos

odiosa, porque ao menos, não impondo aos indiscretos senão a le!

ào silencio, intendia somente com as palavras, sem constranger as

consciências, e porque em fim o estar calado não he agora tão gran-

de supplicio, esta, digo, foi sempre para a outra a cabeça de Me-
dusa. Qual tigre, que estendendo a garra sanguinosa a trave's da

grade da prisão que o encerra, faz recuar a multidão, e de impro-

viso o guarda chegando-se a elle e ameaçando-o, agita com braço

nervoso o terrivel azurrague, com que o faz hir bramindo para o

centro da caverna infecta, donde, cosido com a parede, se nutre

,çpma vista das victimas, que parece perseguir ainda com oseu olhar

atroz , mas que não pôde alcançar , tal he o fiel retrato da Inquisi-

ção religiosa de Veneza.

Temos dado ale a<]ui uaia idea geral da consideração q\ie teve

a Inquisição na Europa, e das calamidades que alli fez soíTrer ;
pas-

samos agora a ex[)0-las circunstanciadamente, centramos na parte

mais esciibrosa da nossa tarefa.



o papa era o cheíè da Inquisição, fchamarTá etá Iclòttià h^anto
•Gfficio, e nomeava todos os caídeaes de qae se corapiinha esta coni-

gregação. Todas as Inquisições óp Itália , excepto a de Veneza, dé^
pendião do Santo Officio. Igualmente nomeava todos os Inquisidor-

res presidentes destes tribunaes se<:undarios, os quaes erão destituído©

dos seus empregos, segundo a vontade do papa, que podia tlepo-lòs

sem processo , e sem mesnio lhes dar a conhecer o motivo de suá
desgraça. A'visla disto

,
quantas intrigas uididas

,
quantos crimes corn-

inetlidos por estes homens para se manterem nos seus cargos!
O Santo Officio em Ron)a era composto de cardeaes e consul-

tores. Os cardeaes formavão o tribunal , e erão os juizes ; os consul-
tores compunhào a secretaria. Todos devião ser canonisías e sacer-

dotes regulares. As suas funcçces consistião em examinar os eícri-

tos, os livros, os dogmas, os sentimentos, as acções publicas e
particulares das pessoas accusadas ao tribunal. Erão por conseguinte
relatores natos de todos os processos , e era quasi sempre por suas
exposiç.'òes que os cardeaes juizes davào as suas sentenças e decretos.
Se^^i)iào-se a esles os secretários e o procurador fiscal, que era o úni-
co que os accusados conheciào. O numero dos offíciaes suíialtornos

*ra immenso; e por maior crime que commettessem , não tinha so-

bre eUes direito aígtim a justiça secular, porque só erão sujeitos á in-
quisição. Não admira que pedisse com ardor taes empregos a esco°
xia da espécie humana!

Dissemos que o Santo Officio tinha uma autoridade suprema sobre
todas a^ ínquisiçòps particulares de Itália , á excepção da" de Veneza.
Elias devião dar-lhe conta de todos os negócios importantes , coa-
sulta-lo sobre todos os objectos de maior monta , esperar as suas
Tesposías, confoTm.ar-se com eilas sem reclamação, e obedecer es-
crupulosamente ás suas ordens, quaesquer que fossem. Elle regula-
va os processos, prescrevia a formula das sentenças, revogava a sou
«abov as antigas leis, subslituia-lhes outras novas, decidia em ulli=

nia instancia das conteslaçòes que fazião nascer entre os Inquisido-
res particulares as suas diversas pretenções , e os punia, se julgava
necessário.

O que em Roma se chamava Santo Officio, em ílespanlsa e
Portugal tinha o nome de conselho geral da Iníiuisição. Todas as
'Inquisições particulares destes dois reinos dependião do seu conselho
geral respectivo, exceptoade Milão, que dependia de Rosna, qiian-
<lo- este ducado estaca sujeilo a liespanha. Era outra parle demos
a razão disto.

O rei de liespanha nomeava o Inquisidor geral , cida nomea-
ção devia sfi- confirmada pelo popa; e íal era o único direito qufi
«sle monarca podia exercer sobre as inquisições alem do3 Pyreiíeoso

S ^2
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O conselho geral era composto do Inquisidor geral, e de cinco

conselheiros, um dos quaes devia ser Dominico , o que era de rigo-

rosa condição. Os outros officiaes erão um procurador fiscal, um
secretario da camera do rei, dois secretários do conselho, um agua-

z\\ mór ou primeiro alcaide, um recebedor , dois promotores, e dois

qualificadores. O numero dos familiares e officiaes menores era im-

raenso. Bem como em Roma , não erão sujeitos senão á Inquisição

;

mas em Hespanha gozavão de privilégios ainda mais consideráveis,

e para participar destes privilégios em toda a extenção , não se en-

vergonhavão os grandes de se abaixar a fazer parte dos officiaes da

Inquisição. Que se pôde pensar politicamente de uma corporação

que chega a formar n'um estado um corpo independente de todas

as autoridades , superior a todas as leis , isenta dos laços sociaes

impostos ao resto dos cidadãos , e não responsável pela sua condu-

cta nem ao monarca , nem aos magistrados , nem mesmo ao chefe

da Igreja, cuja defensa se arroga?

O conselho geral , em Hespanha , exercia sobre as Inquisições

inferiores a mesma autoridade que o Santo Officio em Roma sobre

as de Itália ; mas estes conselhos geraes em Hespanha e Portugal

inspiravão ainda mais terror , pois tinhâo chegado a fazer tremer os

iriesmos reis. Estes reis não haviâo tido, como os papas, o bom es-

pirito de se declararem chefes da Inquisição em seus estados.

As Inquisições particulares, dependentes do conselho geral, erão

em Sevilha, Toledo, Granada, Córdova, Cuenca , Valhadolid,

_Murcia, Lerena, Logronho, SantTago, Saragoça, Valença, Bar-

celona , Malhorca , Cerdanha , Palermo , México, Cartagena e

Lima.
Cada uma tinha três Inquisidores , ires secretários , um agua-

2Í1 ou alcaide mór, e três recebedores qualificadores ou consultores.

Elias differiào das de Itália em não terem estas mais que um Inqui-

sidor, assistido de um vigário, de um procurador fiscal, de um no-

tário, e de alguns consultores. Umas e outras tinhâo muitos carce-

reiros, e um numero considerável de officiaes subalternos.

Para ser Inquisidor, ou pertencer á Inquisição, era necessário

provar uma nobreza assaz singular; era necessário ser de casa limpa,

isto he
,
piovar que se descendia de uma família de Christãos ve-

lhos , e que nenhum de seus antepassados tinha sido preso pela In-

quisição. Uma vez admittido , era necessário prestar á Inquisição

juramento de fidelidade e segredo. A violação deste segredo era pu-

nida de morte. Nenhuma desculpa era valiosa ; e n>esmo quando

fosse evidente que o culpado o não declarara senão para salvar a

própria vida , nem por isso era tratado com menos rigor.

Havia eui Hespanha duas corporações de grande soccorro pa»
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fa a Inquisição: uma era a Irmandade, a outra a Cruzada ; e ain-

da que ella não contasse no numero de seus membros os indivíduos

que as compunhão, fazia comtudo uso delles como se lhe perten-

cessem, e servia-se delles como de dois immensos braços para co«

Iliêr as suas victimas em todos os pontos da Peninsula. A Irman-
dade era um corpo de esbirros ou espias , espalhados não semente
por todas as cidades, mas ainda por todas as viilas e lugares. Não
havia uma só allèa que não estivesse inçada desta casta de gente.

• Era um exercito de homens que a preguiça e a necessidade tinhâo

associado. Victimas , sem o saberem , desta mesma Inquisição , cu-

ja funesta influencia tinha com o tempo aniquilado toda a esf^cie

de industria, servião por alguns maravedis a madrasta que os ti-

nha desherdado de todos os meios de ganharem honradamente a sua

vida ; e para poderem conservar com mais segurança algum sala-

íio, tinhâo consagrado todas as suas faculdades era aperfeiçoara

arte da espionagem. A Inquisição não tinha agentes mais velhacos,

mais obstinados, nem mais infatigáveis. Logo que qualquer lhes pa-

Tecia suspeito, pouco se importavão que elle fosse innocenle. Cui-
davâo somente de lançar mão delle .para o venderem aos Inquisi-

dores. Se a sua reputação, os seus empregos., as suas riquezas,

muitos criados que o cerca v âo , e mil outras circunstancias, não lhe

permiltião muitas vezes empregar a força aberta para se apoderarem
delle, recorrião então ao artificio, edesempenhavâo perfeitamente to-

do e qualquer papel. Affectavão o sentimento, o infortúnio, a com-
paixão; tomavão todos os trages, usurpavâo todas as qualidades , in-

ventavâo todas as fabulas para se introduzirem com a sua presa. Ca-
ricias, adulações, festins, e até dinheiro, todo lhe prodigalizavão ;

e sustentando com incrível destreza estes diversos caracteres por al-

guns mezes, e ate' por annos, armavâo-lhe por fim o laço, cahiâo

repentinamente sobre elle, e o entregavâo á Inquisição, onde ficava

perdido para sempre. A' vista disto pois não admira que qualquer
Hespanhol temesse constantemente ver-se cercado de espias indifferen-

tes a toda a espécie de virtudes , e interessados em perde-lo a troco

de um módico salário.

A outra corporação, denominada a Cruzada, ou Cruciata ^ e
cujo objecto era igualmente a espionagem , não era menos útil á
Inquisição, ainda que apparenteraente menos odiosa pela mesma
natureza da sua instituição. Erâo incalculáveis o seu poder e ri-

quezas
, porque os bispos , os arcebispos , e quasi todos os grandes

de Hespanha pertencião a esta sociedade ou confraria. A intolerân-

cia tinha dado a primeira ide'a deste instituto ; fanáticos o havião
fundado, reunindo-se para vigiar sobre os costumes dos Catholicos,
accusâ-los , se faltassem aos deveres de Chiistâos , e nella se havia

w



[ 1S2 ]

^erpnluado «ste espirito cie espionagem. Já se tc a q^re ejtcesso âè

hypocrisia leria ella conduzido a nação bpspanhola, e que ge os

Hespanboeò ouvião n^isia , as>istiâo a vésperas, a ser loòes , se se con-

fe3?avào, se coiDinungavào, não era tanto por amor de Deub, co-

mo por medo da Cruzacia.

Taes erâo os dois grandes poderes auxiliares qufí a Inquisição

tinha unido a si : a primeira, destinaria na origem a procurar ou

perseguir 03 criminosos que bavião escapado á espada da justiça

secular, a fira de ter nella um exercito sempre activo, que, servin-

do-a
,

parecesse não servir senão a justiça do estado; e a segunda,

para de algum modo associar aos seus trabalhos as mais poderosas

cabeças do reino, e livrar-se do temor de ver nascer a seu lado um
partido de opposiçâo.

A Inquisição tinha o direito, 011 antes tinha-se apropriado o

direito de julgar: 1." oá hereges; ^.° os suspeitos de heresia; 3." os

seus fautores, os seus protectores, e todas as pessoas que os favor©-

cião de quahpier modo que fosse; 4." os mágicos, os feiticeiros, os

encantadores, e todos os que tisavào de malefícios; 5.° os biasfeina-

dores ;
6." os accusados de resistência aos officiaes da inquisição,

ou de haverem perturbado a sua jurisdução. Ró o enunciado des-

tes differentes artigos de accusação prova quanto elles abrião a por-

ta á arbitrariedade.

A Inquisição comprehendia debaixo do nome de hereges todos

aquelle^ que bavião dito, escrito, ensinado ou pregado alguma coi-

sa' coni raria á Escritura Sagrada, ao Symbolo, aos artigos de fe',

ás íradicçòes da igreja ; aquelies que apoitutando da Religião Ca-

tbolica , tinhào abraçado outra ; aquelies que , sendo Catholiccs,

iouvavào os costumes e ceremonias dos outros cultos ; aquelies que

cahião no erro fie pensar que eu» todas as religiões podia haver sal-

vação , com tanto que fossem praticadas de boa fé; aquelies que dii-

-ziào ou ensinavão aiguma opinião contraria á ault»rid;ide sobera-

na e illimilada dos papas, duvidavão da sua superioridade sobre

os concílios geraes, ou negavào o poder que os mesu)os [)apas pre-

teíidiào ter sobre o temporal dos príncipes e monarcas; fiualuíente

arjuelles que ousavão vituperar ou criticar (jualqutír determinação

emanada do papa, fosse qual f<->sse o seu obJHclo.

Para ser suspeito de heresia aos ollios <la Jn-iui-^ição , bastava

ler avançado alguma proposição errónea , "u nã.) tor denunciado

a pessoa incursa nesta falta ; ter 7.oa)bado das coisr.s santos ou des-

pedaçado uma imagem; ter lido, guar<lado em sua casa, ou em-

preatada a alguém livros prohibidos pela Inquisição : ter despreza-

do os deveres de devoção
,

passado um anuo sem se ronfessar nein

-commun-jar, comido carne em dias de jejura, e na Quaresma; tM

1
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«ssíalítJo, ainda que não fosse mais de uma ve^, ás prelíeas e exer-

cícios de j)iedade dos hereges; não ter comparecido pciante a In-

quisição logo que para isso fosse cifado; ter afgiim herege por ami-
go; tê-lo eslLfna<io, hospedado, Oii visitado; tê-io eiribaraçado de

ser preso pela Inquisição, induzido a salvar-se, e ajudado na fuga.

Segundo estes princípios, qualquer' era obrigado^ debaixo de pena
de excominunhão , a denunciar seu pai, seu irmão, seu marido,
sua mulher, seus filhos; e nâo o fazendo, a ser tratado como fau-

tor de hereges.

Debaixo destas mesmas penas era prohibido favorecer, acon-

selhar ou soccorrer qualquer pessoa presa ou demandada peia Inqui-

sição ; hospedar, esconder ou prestar auxilio a um preso evadido,

ou ministrar-lhe instrumentos para arrombar a prisào ; impedir os

officiaes da Inquisição de prender alguém, ou simplesmente ajudaf

a quem os perturbasse em suas funcções.

Incorria-se igualmente no crime de fautor de heresia, se se es-

crevia a um preso da Inquisição, ainda que não fosse senão para

o consolar ou dar-llie noticias da sua família; se se induzião aa

testemunhas a lhe serem favoráveis; se se escondião ou queiníavão

papeis que podiâo compromelte-io. Finalmente todo o commercian-

te era fautor de heresia , se o commercio o obrigava a corresponder-

se com um herpge , se lhe remettia mercadorias e dinheiro, se lha

escrevia e recebia as suas cartas.

Os Judeos , os Musulmanos, os indivíduos de todas as religiões

em fim erão, como os Christãos, sujeitos á Inquisição por todos os

delictos que acabamos de referir, e por outros mais que lhes erão

particulares, como impedir que alguém da sua crença abraçasse a

Religião Catholica , ou induzir algum Cathohco a abraçar a sua;

vender , fazer ler, ou simplesmente guardar em casa destes os

livros da sua doutrina , _comG o Tahnud , o Alcorão, &. ; ter

mulheres christãs por amas de seus filhos. A mira que levava a
Inquisição em tratar com extremo rigor estes infelizes, era para

os fazer mudar de religião pelo temor dos supphcios. Que meio
de conversão!

iJítimameíite todos estes delictos erão de pena capital para to-

do aqiielle que não chegava a jusíificar-se delles. Adiante veremos

que esta justificação era quasi impossivel.

Pore'm p crime mais irremissível , e que sempre era segr.ido

cie morte, era a offensa , ainda a mais ligeira, feita aos officiaes*

ou ministros da Inquisição, O mesmo acontecia cora a mais leve

ameaça contra os delatores ou lestemunhas em um processo, se por
acaso se cíiegava a conheee-ios. Nascimento, caracter, emprego,
repreíenlação ^ dignidade, nada punha a salvo um culpado deste

género.
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O rum^r publico, a delação secreta, a descoberta por espiona-

gem, a accusação voluntária, erão os quatro modos que a Inquisi-

ção empregava para tomar conhecimento de uma causa. Nos três

primeiros casos o accusado era citado três vezes para comparecer;

e se não comparecia, era excommungado, e condemnado a gran-

des penas pecuniárias, na certeza de ser castigado exemplarmente

quando fosse preso.

Se comparecia, não estava segura a sua vida; se fugia, podia

despedir-se para sempre da pátria. Nada esquecia ao tribunal da

Inquisição, que não coniiecia prescripçâo alguma.

A fu-^a era difficil ; e pelo que dissemos da Irmandade, facil-

mente se vê que era quasi impossivel. Por outra parte ella equiva-

lia á convicção, e era considerada como uma evasão das prisões

do Santo Officio, que sempre era seguida de pena de morte, ou

punida com prisão perpetua, por favor especial. ^ .

Para os Inquisidores prenderem alguém , nem sempre seguiâo

as formalidades ordinárias. Se o julgavâo conveniente, o faziâo

prender d'improviso, e nestas circunstancias, nem asilo, nem pri-

vije^-ios alguns o podião pôr a salvo.

Neste caso se achava o infeliz desamparado de todo o mun-

do. Preso no meio de seus amigos , de sua familia , de seus do-

mésticos , ninguém se atrevia a tomar a sua defeza. Apenas pu-

nha o pé na porta da Inquisição, ficava morto para o mundo; e

encadeando o terror a própria lingua de seus mais próximos paren-

tes , não ousavâo estes proferir mais o seu nome.

Apenas entrava, dava-se-lhe uma busca exacta para o des-

pojar, principalmente dos instrumentos de que podia fazer uso pa-

i"a se privar da vida; mas estas precauções erão muitas vezes vãs,

pois lhe não podião tirar as paredes da masmorra, nas quaes elle

partia a cabeça. He inumerável a multidão de desgraçados que

morrerão por" este modo , e mais considerável ainda a daquelles

que as torturas fizerão perecer.

O Inqviisidor, seguido dos seus officiaes, hia depois a casa do

accusado, fazia inventario dos seus moveis, livros e papeis, e se

alguém proferia a menor queixa, era irremissivelmente proso. O inven-

tario era seguido da apprehensão dos seus bens para fiança das cus-

tas do processo, e das multas a que poderia ser condemnado. lira

raro sahir da Inquisição, mas em todos os casos o que chegava a

conicgui-lo, sabia de todo arruinado.

Dispostas asíim as coisis, começava o processo. Nada era mais

lento que estes processos. Um accusado eruslia muitos mczes nas

prisões, seítj que ao menos se fallasse de lhe dar audiência.

As prisões erão horrorosas. Consislião em subterrâneos infeclofi»
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situados em lugares apartados de todo o cotnmercio, e ás quaes se

descia por muitos torcicolos, a fun de não poderem ser ouvidos os

g-ritos e as queixas dos infelizes. Nestes sombrios lug-ares não entrava'
jamais a luz do dia, para que os presos não podesseui ler, netn
occupar-se de outra coisa senão de suas penas, e da triste idea dos
males que lhes estavão reservados. Neste estado não lhes era permit»
tido ver nem fallar a pesso^ algunia. Se a proximidade de luna
masmorra com outra lhes permittia fallarem-se, prohibia-se-lhes toda
a communicaçâo ; e se os ouviâo fallar, ou sós, ou com alguém

j

entra vão dentro os guardas, e os zurzião com chicotadas.
Depois que um criminoso tinha assim passado muitos dias, e

as vezes muitos mezes , sem apenas saber o crime de que era accusado
,

nem conhecer as testemunhas que depunhâo contra elle , lhe fazião
saber pelo carcereiro que podia pedir audiência.

Logo qup o accusado apparecia pela primeira vez diante dos seus jui-
zes, 'pergunta vão-] he

, como se o não conhecessem e ignorassem o seu
crime, o que queria, e se tinha alguma coisa que dizer. O mais
seguro ou o menos perigoso era confessar, mesmo quando fosse

innocente, porque não fa2Íão morrer o accusado a primeira vez que
era denunciado á Inquisição ; mas a sua familia ficava coberta
de infâmia, e esta primeira sentença excluia os seus pareeles de to-
dos os cargos civis e ecclesiasticos.

Outro meio de sahir da Inquisição pela primeira denuncia, era
affirmaj- consfantemeníe que nada tinha que dizer, e que de nada se
sentia culpado. Então, se as provas náo erão fortes, o mandavão
embora.

Mas ordinariamente não deixava de ficar debaixo das vistas
da Inquisição, porque os inquisidores o fazião seguir por dois ou
U-es dos seus^, denominados familiares da Inquisição. Estes indiví-
duos o seguiâo de continuo com uma obstinação incrivel ; observa-
vao todos os seus passos , todos os seus discursos , todas as suas ac-
ções

; nada lhes escapava; e muitas vezes estes familiares erão ami-
gos do accusado, ou seus próprios criados, ou seus mais próximos
parentes.

,
Ao menor indicio ou á mais leve suspeita, o prendião de novo.

Tudo se passava como a primeira ve^ , á excepção de se usar com
elle^ de mais exactidão e rigor. Então he que se podia dizer que
o^ desgraçado estava perdido sem remédio, porque na Inquisição
nao se sabia o que era perdoar duas vezes.

Depois de haver jazido muiíos mezes na prisão, com os mesmos
rigores e circiínslancias que acabamos de referir, lhe mandavão
dizer, como a primeira vez, que pedisse audiência.

Amda que as casas da Inquisição erão magnificas, e aellasbri-
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Ihasse com profusão o mármore e lodos os oraatoa da architecta-

ra, aos olhos dos accusados não se apresentavão senão objectos

capazes de lhes inspirar terror e espanto. Tudo era luf,'ubre nos lu-

gares onde elles compareciào, e os Inquisidores e seus officiaes af-

fecLavào igualmente um ar triste e severo, que Ihei nào deixava

esperar coisa al^ij-uma da bondade e compaixão dos seus juizes.

Apresentado o preso, o exhortavào fortemente os Inquisidores

confessar o seu crime. Se o negava, o remettiào á prisão, dizen-

do-lhe que lhe davào tempo para pensar nelle, e recordar a njemo-.

ria. Depois de o terem alli por muito tempo, seelle nada queria coa-i

iessar, o faziào jurar sobre um Crucifixo, e sobre os Santos Evan-

gelhos, que responderia com verdade a tudo o que lhe fosse per-

guntado. Seelle recusava prestar juramento, era immediatamenle con-

demnado sem outra forma de processo, porque se julgava , ou que não

professava a Religião Christâ , visto não querer praticar um acto tão

authentico, como o do juramento exigido pelos juizes, ou que te-

mia jurar falso, e que por isso era culpado do que se lhe imputa-

Depois de se lhe tomar juramento , o interrogavão sobre todas

as circunstancias da sua vida, desde o principio ale ao fun ,
e mes-

mo sobre a vida de seus antepassados, para «caberem se algum delles

tinha sido jamais penitenciado pela Inquisição. Ainda que semelhan-

tes faltas sejão meramente pessoaes , ellas punhão os^Inquisidores de

má fe contra o infeliz accusado, porque suppunhão que elle era

igualmente herdeiro dos sentimentos de seus pais , como do seu san-

gue ; e que tendo recebido delles a educação, lhe havião communi-

cado seus erros, como objectos a quem naturalmente amavão com a

maior affeiçâo.

Até alli não lhe davâo conhecimento algum do crime^ de que

era accusado, nem das accusações produzidas contra elle. lentavao

eómente por mil rodeios colher de suas palavras alguma coisa, pela

qual o podessem condemnar.

Esle laço era dos mais destros, e ao meámo tempo dos mais

clifficeis de e'vi(ar. Como as pessoas erão muitas vezes presas por

boatos assaz vagos e confusOs , ou por provas muito leves, que nao

basLavão para formar uma condemnação, he claro que os juizes se

terião visto muito embaraçados, se os mesmos accujados
,
fallando

de mais, lhes não fornecessem maleria para os condeninar.

Mas também por outra parte, cou)o os Inquisidores lhes pro-

mettiào uu> tratamento mais suave, e até ulgiunas vezes o perdão,

se espontaueariiente cciíessassem o seu criíiie, e dessem com esta

confissão a moatra mais i^ensivel de um arrependimento sincero, estes

desgra(;udos , incertos bc com elTeito havia aieios de os convencer, o
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«diafido-se alem disso lisonjeados com a esperança de uma próxima
liberdade, commeltiâo muitas vezes indisciiçÒes que lhes viniião a
ser funestas.

8e o accusado, ou porque estava innocente, ou porque era

muito hábil para dar no laço que se lhe armava, persistia na nega-
tiva , eotregavão-Ihe por escrito a accusação feita contra eile,

que era uma peça composta pelos Inquisidores, na qual misturavão
muitos crimes falsos, e dos mais enormes, com aquelles de que elle

era verdadeiramente accusado.

Este mixto de verdades e falsidades era outro laço armado a es-

te infeliz. Como elle não deixava quasi nunca de clamar contra os

horrorosos crimes qiie se lhe imputavâo , tomava-se daqui motivo
para concluir que erâo verdadeiros aquelles contra os quaes clamava
menos.

Logo que se entregava ao preso o seu auto de accusação, se

lhe dava um advogado. Vão favor! pois nem a este era permitlido
aconselhar o accusado, ou mesmo ter com elle a mais leve conferen-
cia senão em presença do notário e dos Inquisidores; nem o infeliz

podia ^servir-se delie para defender a sua causa. Como neste tribu-

nal erâo pessoaes todas as citações, e não era permiltido compare-
cer por procurador, por isso o accusado era obrigado a defeacler-so

a^si mesmo contra accusadores desconhecidos, pois nunca lhe nomoa-
vâo nem os accusadores, nem as testemunhas. Quanto á parte, ella

lhe era assaz conhecida, porque não podia ter outra senão o procu-
rador fiscal da Inquisição. Os delatores nunca appareciâo como par-
tes, mas sim como testemunhas.

Alguns dias depois de se ter entregue ao accusado a copia do
seu auto de accusação , o fazião comparecer na audiência com o seu
advogado; mas não se permittia que este fallasse, sem primeiro ter

consultado os Inquisidores sobre o que devia dizer. O seu ministério
só consistia em apertar vivamente com o accusado para que confessas-
se um crime, de que muitas vezes não era culpado.

Em vão insistia o infeliz para saber das testemunhas quetinhâo
deposto contra elle; porque sempre lhas occultavão. Somente lhe
era permiltido adivinha-las, e perguntar se erâo estas ou aquelfas.
ISada se lhe respondia , ou não lhe respondião senão o que querião,
sem todavia declararem que elle tivesse acertado coro ellas, Piose-
guiaj-se depois o interrogatório: se elle continuava a negar, o tor-
na vão a metter na prisão.

Finalmente, depois de terem assim arrastado um desgraçado,
as vezes por espaço do muitos annos, da prisão para a audiência,
e da audiência para a prisão , se lhe formava o processo. Começa-
va este ííjzendo-o comparecer pt raote os Inquisidores. Apreseníavão-

T ^
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lhe então pela primeira vez os verdadeiros depoimentos das testemu-

nhas
5

pois a primeira accusação que lhe havia sido communicada
era uma peça composta pelos mesmos juizes , e misturada de crimes

verdadeiros e falsos. Fazião-Uie pois ver os verdadeiros depoimentos

das testemunhas mais truncados, isto he , despidos de todas a; cir-

cunstancias de lugares e pessoas , capazes de lhe fazerem conhecer

seus accusadores.

Se em seus depoimentos haviâo dito as testemunhas alguma coi-

sa em descargo do accusado, isto ficava no original, nem de tal se

fazia menção na copia que lhe entregavão. Conseguinlemente, se

estes depoimentos erão verdadeiros, não servião as maisdas vezes se-

não de embaraçar um accusado , e precipita-lo em estranhas perple-

jíidades.

Communicados por este modo os depoimentos , se o accusado não
«queria ou não podia dar immediatamente as suas reprovas e respos-

tas , conceJião-lhe três ou quatro dias para pensar nellas , e era re-

conduzido á prisão.

líepois disto era necessário que elle tratasse de adivinhar quem erão

os seus accusadores e inimigos
,

pois constantemente lhe recusavào

mostrar-lhos , e ate nomear-lhos. Expirado o prazo que se lhe ha-

-via dado para fazer as suas recusaçoes, o tornavão a chamar, e ou-

vião-lhe iodas as reprovas que elle queria fazer contra testemunhas
,

cujo nome e qualidades lhe erão incógnitas. Se elle por acaso as con-

tradictava exactamente, e produzia em seu favor alguma razão va-

Jiosa , tudo islo era uma fraca vantagem, porque os juizes, na jul-

gação do processo , davão a estas reprovas o valor que querião , e

muitas vezes nenhum, ainda que fossem boas; ou
,
para melhor di-

zer , tudo o que pôde ser valioso para recusar testemunhas , de nada
servia senão de provar que ellas erão inimigos declarados. Isto não

destruía o seu testemunho, mas ao menos o enfraquecia; porque

quanto ás reprovas de crimes, ou de infâmia notória, para nada

servião ellas.

Relativamente a testemunhas, não be inútil observar certas re-

gras particulares á Inquisição, e desusadas em outra qualquer par-

le: 1.* Se nunca se dava a um accusado o nome das testemunhas

que haviâo deposto contra elle, era para não dar lugar ás queixas que

elle poderia fazer, ou para que a segurança que as testemunhas tinhão

de nunca serem conhecidas facilitasse as accusaçòes. 3." Pela mesma
razão não erão as testemunhas obrigadas a provar os seus depoi-

mentos. .'J.' Pelo mesmo motivo raríssimas vezes havia confrontação lie

testemunhas. 4.' Neste tribunal, por causa de enormidade do crime

de heresia, se recebião todas as testemunhas de qualquer parte que
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TÍesseni , e por mais infames e repreliensiveis que fossem

escandalosos, malvados, hereges, Judeos , JVJahomelanos , tudo sé

recebia, e o seu testemunho era bastante para perder uma pessoa e
condeinna-la ao fogo. 5/ Duas testemunhas de ouvida valiáo por
•uma que tinha visto e ouvido, e basíavâo para fazer dar torturas.
6.* Oã mesmos delatores passavão por testemxmhas , e he por isso

que se nâo queria que elles fossem partes. Finalmente um filho

podia ser testemunha contra seu pai, um pai contra seu filho, ura
criado contra seu amo, um marido contra sua mulher, esta con-
tra seu marido: horrivel destruição de todas as leis, e fatal origem
de traições e de vinganças!

Depois de um accusado ter dado as suas reprovas e respostas

,

se ellas não satisfazião , e aliaz se não achava o crime suíficiente"

mente provado, era condemnado a tratos ou torturas. Destas ha-
via três espécies: a primeira era a da corda , a segunda a da agua , ea.

terceira a do fogo. A torturada corda dava-se atando com uma corda os
braços do padecente voltados para traz. Era logo levantado ao ar por
uma roldana, e depois de estar por algum tempo suspenso, o deixa vão
cahi^r de grande altura ate meio pé da terra. Estes balanços deslo-
cavão por todas as juntas o corpo do infeliz, e lhe fazião dar gritos
horriveis. Esta tortura durava uma hora, e ás vezes mais, segundo
o julgavâo conveniente os Inquisidores assistentes, e o permittiào as
forças do padecente.

Se 'sta tortura não bastava, empregava-se a da agua ^ fazen-
do-a beber por força ao accusado, o qual para isso deitavão sobre
uma espécie de leito, cavado no meio

,
que se fechava e cerrava á

vontade, sendo atravessado de um varão de ferro, que sustentando
o corpo do padecente , lhe quebrava as vértebras com dores incrí-
veis.

A tortura do fogo era a mais horrivel. Accendia-se um fogo
activo

,
ao qual se aquecião as plantas dos pés do miserável accusa-

do
, esfregando-as ao mesmo tempo com toucinho ou outras maté-

rias penetrantes e combustíveis, e por este modo lhas queimavão
até elle confessar tudo o que queriâo saber. Estas duas ultimas tor-
turas duravâo, como a primeira, por espaço de uma hora, e ajp-u-
mas vezes mais.

°

Quando um accusado era condemnado á tortura, o eonduziâo
a um lugar destinado para estes supplieios, ao qual se dava o nome
de Casa dos Tormentos. Era uma gruta subterrânea , áqpal se descia
por uma infinidade de rodeios para que não podassem ser ouvidos
os gntos dos infelizes. Neste lugar de horror e despotismo não ha-
via assentos senão para os Inquisidores, que sempre se achavâo pre-
sentes a este supplicio. Era allumiado por dois luzeiros, cuja escas»
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sa lai èra comtudo basfante para fazer ver ao infeliz os instrumerr-

to9 da rortnra. Havia alli sempre um ou muitos verdugos, se<çun-

do era necessário , vestidos pouco mais ou menos como os peniten-

tes , com uma samarra de olandillia preta, com a cabeça e rosto co-

bertos com uma espécie de capuz igualmente preto, com buracos

nos lugares dos olhos, nariz e boca.

Este espectro , logo que entrava o padecente, o agarrava e des-

pojava. Antes de se lhe dar a tortura, o exhortavâo os Inquisido-

res a confessar a culpa de que era accusado. Se persistia em negar,

applicava-se-lhe a tortura, a que era condemnado, por um dos três

modos que acabamos de descrever, a qual era algumas vezes tâo

violenta, que o padecente chegava a perder o animo e as forças,

-sendo necessário fazer entrar o medico da Inquisição para ver se elle

a podia supportar por mais tempo sem morrer.

Quando o infeliz, á força de tormentos, chegava a dizer tudo

o que os Inquisidores pretendião saber, isto he, mentira e verdade

indistinctamente, nem por isso ficava livre. Restava-lhe ainda soffrer

uma segunda tortura sobre a inienção e o motivo que o haviâo

resolvido a fazer aquillo que elle confessara. Por exemplo : se um
bomemera arguido de ter desposado duas mulheres, ou uma mulher

dois maridos ; se ura religioso ou religiosa erão convencidos de ter casado

depois de proF-ssar, ainda que evidentemente se conhecesse que o desejo

de satisfazer uma paixão violenta ou de ceder ao interesse , fora o sen

único motivo, sempre se lhes dava uma segunda tortura pa;i lhes fa-

'Zer confessar se tinhão crido que o matrimonio não fosse um sacra-

mento, os votos não obrigassem em consciência, ou que fosse impos-

sível guardar continência. Se nisto convinhão, tinhão ainda de sof-

frer terceira tortura
,

para se conseguir a revelarão de seus com-

pVices , ou daquelles que os havião ajudado ou favorecido nestes ac-

tos.

Depois da tortura erão reconduzidos aos horrorosos cárceres

que ha pouco descrevemos, nos quaes erão abandonados á sua deses-

peração , e a tudo o que tem de mais cruel a dor dos supplicios que

havião soffrido.

Se com tantos tormentos nada se podia tirar delles ,
faziâo

sticceder ás torturas o artificio e os laços. Inuoduzião com estes in-

felizes pessoas subornadas, que fiugião consola-los o soocorro-los,

que passavâo por presos e culpados con)0 cUos
,
que se indigna-

vâo contra a ínquLsioão , traiando-a de lyrannia insupporlavel

,

do maior de lodos os ílagollos que Deus enviava aos homens pa-

ra affligi-los, e por este n)odo os (azião cahir em laços tanto mats

inevitáveis
,

quanto era mais ditficil d«^ffnder-i=c da amizade ,
d»

compaixão , e dos serviçoi recebidos eaj uíalcs tão extremos.
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Os Inquisidores pela sua parte ajuda vão esles artifícios com
Jodo o seu poder ; consolavão estes desventurados, fingião enler-
pecer-se de seus males, e a ouvi-los, parecia não quererem a sua
perda, mas a sua conversão. A menor confissão feita em particular

,

e na qual lhes promettião guardar um segredo inviolável, bastava;,
lhes dizião elles, para os tirar de tantas penas, e fazer-lhes recobrar

9 liberdade.

O resultado de tantos enganos e patifarias era, que se o accusado
çahia convencido na sentença dos Inquisidores , ou pelas testemunhas,
ou por sua própria confissão, era condemnado , ou á morte, ou a
prisão perpetua, ou a gale's, ou a açoites, ou a qualquer outro
ça,*tigo semelhante.

Quando se não pode evitar uma morte cruel eao mesmo tempo
vergonhosa, o recebe-la quanto antes he uma espécie de allivio ; mas
este allivio, bem que triste, não se podia achar na Inquisição, que
ÇQuitas vezes depois da condemnação demorava as execuções por
\ini ou mais annos, a fim de que punindo ao mesmo tempo maior
numero de culpados, fosse o seu supplicio mais horroroso, e ao mes-
mo tempo de maior exemplo.

O espectáculo de muitos criminosos condemnados por este modo
ao ultimo supplicio, se/n respeitar sexo nem qualidade, confirmava,
dizião os Inquisidores, os povos na Religião Catholica. Que meio!

Os actos geraes da Inquisição, considerados aliaz em toda a
parte como uma simples execução de criminosos, erâo por ella apre-
sentados como uma ceremonia religiosa, na qual se davão provas
publicas e estrondosas do zelo que se tinha pela Religião; e he por
isso que lhes davão o nome de »/âMÍos da Fé. Faziâo-se ordinariamente
em Hespanha

,
quando os reis subião ao throno . na sua maioridade,

nos seus casamentos, ou pelo nascimento dosuccessor da coroa
,
para

que com isto fossem mais authenticos.

Como as ceremonias quesepraticavão nestas occasiões são pou-
co mais ou menos as mesmas em todas as partes , descreverei somen-
te uma. He em Madrid que a scena se representa.

Um mez aníes da execução geral sabírão a cavallo com grande
pompa os ministros da Inquisição

,
precedidos da sua bandeira , e

assim marcharão em procissão desde o palácio do Santo Officio ale

á praça maior. Aíli, perante uma multidão immensa de povo, pu-
blicarão' ao som de trouibetas e timbaies, que dalli a um mez, em
igual dia

, sé faria um Auto da Fe' ou execução geral da Inquisição.
Na mesma praça se levantou um tablado de 50 pés de com-

primento, elevado á altura da tribuna destinada para o rei.

Na extremidade, e em Ioda a largura deste tablado, se elevava

á direita da tribuna do rei um aropaitbeatro de ^5 ou 30 degráoo

,
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destinaJo para o conselho da Inquisição, e para os outros conselhos
de Hespanba. Acima destes degráos se via debaixo de um docel ò
throno do Inquisidor geral, mnilo mais elevado que a tribuna real.

A'e3querda do tablado e da tribuna se tinha levantado um segun-
do amphitheatro da mesma grandeza que o primeiro, onde deviâo
ser collocados os padecentes.

No meio do grande tablado havia outro muito pequeno , mais
comprido que largo, sobre o qual se collocárão duas espécies de
gaiolas abertas no cimo, onde deviào ser meltidos os condemnados
durante a leitura de suas sentenças.

Havia também sobre o grande tablado trescadeiras destinadas,
duas para os relatores ou leitores das sentenças , e a terceira para
um pregador. Também havia um altar junto do amphitheatro dos
coi]selho3.

Os assentos de suas Magestades Catholicas erâo dispostos de
modo que a rainha ficava á esquerda do rei , e á direila da rainha
mãi. Todas as damas das rainhas occupavào o resto do coniprimen-
to da tribuna por uma e outra parte. Havia também tribunas des-

tinadas para os embaixadores
,

para os grandes e damas da corte,

e palanques para o povo.

Passado um mez depois da pubrcação do Auto da Fe, come-
çou a ceremonia por uma procissão, que saiiio da igreja de 8ynta
Maria peia ordem seguinte. Marchavão na frente cem carvoeiros

armados de piques e mosquetes para ininistraiem a lenha que se

emprega no supplicio dos infelizes condemnados ao fogo. Segyiào-
se logo os Domiuicos

,
precedidos de uma cruz branca. Apparecia

depois o duque de Medina Celi , conduzindo o estandarle da Inqui-

sição, segundo o privilegio hereditário da sua familiu. Este estandar-

te era de damasco vermeliio : em um dos lados eslava bordada uma
espada nua sobre uma coroa de loiro , e no outro as armas d'Hes-'

paiiha.

Apparecia depois uma cruz verde, envolta n'iima espécie de

crepe negro. Seguião-se logo muitos grandes e outras pessoas de qua-

lidade , familiares da Inquisição, cobertos coui capas ornadas de cru-

zes brancas e negras , bordadas de fio de oiro. Fechavào a marcha

50 alabardeiros ou guardas da Inquisição, vestidos de branco c })re-

t.o , e com mandados pelo roarquez de Pouar ,
protector hereditário

da ínquisiçào do reino de Toledo.

A procissão, depois de ter passado nesta ordem pela frenie <lo

palácio, chegou ú praça maior, e o estandarte e u cruz verde lorâo

collocados sobre o tablado. Uetirarão-sc então todos, excepto os Do-

mintcos, que pas^^árão parte da noile a psahnear ; c apenas rompeo

o dia , celebruiào muitas missas iio altar ate ás 6 horas da luauhà-;
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Uma liora depois apparecêrâo na tribuna o rei e a rainha d'

Hespanha , a rainha niâi, e todas as damas.
A's oito começou a marchar a procissão como no dia anterior,

trazendo na frente a companhia de carvoeiros, que forão postar-se

á esquerda da tribuna do rei, ficando á direita as suas guardas.
Trinta individuos conduzião depois effigies do tamanho de homens

,

das quaes umas representavâo os que tinhâo morrido na prisão, e
cujos ossos vinhão em caixões pintados de cbammas ; outras designavâo
os que havendo escapado ás mãos da Inquisição , tinhâo sido con-
demnados por contumácia. Todas estas figuras forão postas ^jRi uma
das extremidades do amphitheatro.

Após estes chegarão doze pessoas, tiot.iens e mulheres, com
baraço ao pescoço , tochas na mão , e carochas ou gorras de pape-
lão de altura de três pés, sobre as quaes estavão escritos ou repre-
sentados por differentes maneiras seus pretendidos criiT.es.

A estes primeiros seguiâo-se outros cincoenta com tochas na
mão, cobertos de um sanbenito ou casula sem mangas, de côr ama«
relia, com^uma grande cruz vermelha de S. André por dicUUe e por
detraz.. Erâo Judeos presos pela primeira vez e arrepeadidos , con-
demnados a alguns annos de prisão, ou a trazer o sanbenito. Cada
um delles era conduzido por dois familiares da Inquisição.

Atraz destes vinhão vinte Judeos relapsos, homens e mulheres

,

condemnados ao fogo. Os que tinhâo dado demonstrações de arre-
pendimento, devião ser estrangidados , segundo o costume, antes de
serem lançados ao fogo; os outros, que persistiâo obstinadamente no
erro, devião ser queimados vivos, e por isso traziâo sanbenitos de
pano de linho pintado

, que representavâo demónios e chammas, e
carochas com iguaes pinturas. Cinco ou seis d'entre elles, mais obs-
tinados que os outros, tinhâo mordaças na boca para lhes impedir
que blasfemassem.

Estes infelizes passarão nesta ordem" por baixo da tribuna do rei
d' Hespanha, e depois dedarem volta em torno do tablado , forão col-
locados sobre o amphitheatro á mão esquerda, cada um entre os
familiares e os religiosos que os tinhâo accompanhado. Alguns gran-
des do numero dos familiares tomarão assento era dois bancos que
já lhes estavão destinados abaixo do outro amphitheatro.

Os condemnados ao ultimo supplicio, além da escolta dos dois
familiares, estavão rodeados de quatro ou cinco religiosos de diver-
sas ordens, que os exhortavão durante a marcha.

Chegando depois o clero da parochia de S. Martinho, collo-
cou-se junto do altar. Logo depois entrarão u cavallo na praça os
officiaes do conselho supremo da Inquisição, os Inquisidores, os

V
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qualificadores, õsofficiaesde todosos mifroscorf^olho? , éotitms mnif,as

pessoas de consideração, tanto seculares como regulares, e tomiíraô

lugar no amphitheatro á mão direita aos dois lados da cadeira des-

tinada para o Inquisidor geral, que vinha em ulliino lugar, t^stido

de roxo, e accompanhado do presidente do conselho de Castella, o
qual se retirou, logo que elle subio á cadeira.

Começou então a missa, no meio da qual deixou o celebrante 6
altar, c foi sentar-se n'uma cadeira que lhe estava preparada. O
Inquisidor geral desceo do seu lugar, fez-se revestir de uma capa,
è pôr a mitra na cabeça ; e depois de ter feito vénia ao altar, diri-

gio-se á tribuna do rei, e subio os degráos do fim do amphitheatro
com alguns ofificiaes da Inquisição

,
que levavào a cruz , os Evan-

gelhos , 6 um livro que continha o juramento, pelo qual os reis d*

Hespanha se obriga vão a proteger a Fe' Catholica, extirpar as he-

resias, e apoiar com toda a sua autoridade os processos da In-

quiáiçao.

O rei d' Hespanha, de pe' e descoberto, tendo a seu lado um
grande com a espada real levantada, jurou observar o juramento
que acabava de ler um conselheiro do conselho real e da Inquisição,

ficando nesta postura ate' que o Inquisidor geral voltou ao seu lugar,

onde tirou os hábitos pontificaes.

Subio então a um púlpito um secretario da Inquisição, e leo

igual juramento, que fez prestar aos conselhos e a toda a assemblea.

Depois subio ao mesmo púlpito um Dominico, e fez uma pratica

toda cheia de louvores á Inquisição.
Era quasi meio dia, quando se começarão a ler as senlençaá

dos condemnados. Lerão-se primeiro as dos culpados que havião morri»
do na prisão, ou que tinhão sido julgados por contumácia , trazendo-

se para cima do pequeno tablado as suas effigies, que forâo metlidas

nas gaiolas, e continuou-se depois a leitura das sentenças a cada con-

demnado, que se fez entrar um depois do outro nas mesmas gaiolas pa-

ra serem vistos de todos.

Fez-se depois a leitura das sentenças dadas contra os accusados

de bigamia, de sortilégio, deprofanação das coisas santas, e de ou-

tros n:iiiitos crimes, como também contra os Judeos arrependidos,

e isto durou ate' ás nove horas da noite.

Acabada a missa, revestio-se o Inquisidor geral dos seus hábitos

pontificaes, e deo a absolvição solemne aos que se arrependerão.
Ketiru inlo-se então o rei, forão entregues ao braço secular os criíni-

nosofi condomnados ao fogo , e cnuduzidos em jumentos a 300 passos

fora da porta de Foncarral , ontle forão executados depois da meia. noi-

te'; os obstinados queimados vivos, e os arrependidos estrangulados
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.«ntes de «erem lançados ao fogo. Os condemnados a açoites forâo n®
dia seguinte levados em jumentos por todas as encruzilhadas da cida-

de , e açoitados por todas as ruas e praças publicas.

AIe'm destas execuções geraes da Inquisição, todos os annos se

faziâo outras particulares no fim da Quaresma , oito dias antes de

quarta feira de trevas. Nestas occasiões sahião os Inquisidores accom-
panhados dos magistrados , dos officiaes de justiça , dos do rei , do
governador, da nobreza, do bispo, e de todo o clero secular, e regu-

lar. Finalmente tudo se fazia pouco mais ou menos com as mesmas
ceremonias.

Mas em quanto a Inquisição punha em pratica estas terrivers

.execuções , não ficavão vasios os seus cárceres
,

pois ainda permatle-

cião cheios de pessoas de todo o sexo , e de todas as condições , a
saber ; daquelles cujos crimes não pode'râo ser provados , ou não
merecião ser punidos com penas publicas e corporaes. Todos es-

tes , antes de sahirem da Inquisição , devião fazer abjuração ãe

icvi ou de vehementi , isto he, de leve ou de vehemeníe suspeiia

de heresia. Se os que tinhão feito abjuração de vehemeníe suspeita,

íecabião, erão julgados relapsos, e devião morrer sem recurso ; mas
©s que somente tinhão cabido n'uma leve suspeita, não eião sujeitos

á morte.

Finalmente, todos os,que tinhão feito abjuração, principalmente

de vehementi , devião trazer o sanbenito , uns por toda a vida , 011 =

tros por certo numero de annos; e isto era o ultimo signal de infâ-

mia, tanto para elles, como para suas desgraçadas famílias.

Aquelles a quem a Inquisição deixava alguns bens , servião-se

àelhs para se resgatareiíi da necessidade de trazer um habito tão in-

fematorio.

Raríssimas vezes se concediâo taes dispensas. Ale'm decuslarem
muito a obter, o seu exorbitante pr<3ço offeiecia outra difficuldade

;

pois o menor mal que podia acontecer aquelles , a quem o seu in-

feliz destino fazia cahir nas garras dos Inquisidores , era a perda de
seus bens. Primeiramente erão confiscados todos os effeitos moveis
e immoveis dos condemnados á morte; e quanto aos outros , ten-

do-&e os Inquisidores apossado dos seus bens desde o momento da
sua prisão, quasi todos se achavão consumidos, antes de elles ser«m
soltos, pela má administração dos sequestros, pelos roubos, pelas con-
fiscações , e pelas multas.

Taes erão os procedimentos da Inquisição. Eis aqui algumas
das suas principaes máximas

,
que conduzirão a julgar do seu espi-

rito e conducfa , e justificarão quanto teinoí? dito ate' aqui.

Era máxima inviolável na Inquisição, que não convinha jamais

V ^
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disputar com os hereges sobre Relig-íâo
,
principalmente diante do pcf»

vo ; 6 que por tanto devião ser instruídos por meio da autoridade,
e não por ilhistrações. Que aquelles que escondião um herege , ou
o favorecião de qualquer modo, e por qualquer motivo que para isso

tivessem, deviâo ser excomniungados., e nào podiâo ser admillidos
ao numero dos penitentes, sem passarem pela Inquisição. £lla os tra-

tava sempre de suspeitos de heresia, como se se nào podesse soccorrer

qualquer sem favorecer os seus erros. Ura herege, ainda que absoU
•vido pelo mesmo papa , não deixava de estar sujeito á Inquisição,
€ podia ser condemnado á morte. Quando um her-ge tinha sido uma
%ez condemnado, jamais se lhe devia pcrniittir faíiar diante do po-
"vo. Nunca se devia dar a vida a um herege, aindaque se retractasse,

porque todos os hereges se subtrabirião ao supplicio com fingidas

retraclações. Nunca se devia interrogar um accusado duvidando-se
do seu crime, mas cumpria suppor sempre o facto como verdadeiro,
e interroga-lo somente sobre as circunstancias. No acto de interrogar

um herege, cumpria pô-r-lhe sempre a morte diante dos olhos; nem
se devia esperar, nem mesmo tentar converte-lo pela Sagrada Escri-
tura , ou por meio de disputas. Convinha prometter-lhe , em termos
ambíguos, o perdão, se ejle confessasse o seu crime, e não lhe cum-
prir nada do promettido, depois da confissão.

A estas detestáveis máximas se podem ajuntar ainda as seguin-
tes. Que os bens de um herege erão adquiridos de direito para a
Inquisição, mesmo em. prejuízo de seus filhos, e de outros seus her-
deiros calholicos.

Que a morte nâo subtrahia um accusado ao juizo da Inquisi-
ção. Que devia ser processado depois de morto , e executado em es-

tatua. Que não deixava de ser suspeito de heresia , e estar sujeito á
Inquisição, ainda quando nâo proferisse uma heresia senão por graça,
ou não imitasse os hereges senão por divertimento. Que em caso
de heresia e apostasia, não havia prescripção. Que não devia haver
eorrecção fraterna antes da denuncia á Inquisição. Que nem o pa-
rentesco, nem as allianças , nem o reconhecimento , ainda mesmo
da própria vida-, podião dispensar qualquer de denunciar um accu-
sado, reo da Inquisição. Que o fautor de um herege, reconiiecido por
tal, devia por sua morte s<ír privado de sf;pultura ecclesiastica.

Que ninguém deixava de estar sujeito á Inquisição por ter pro-
ferido qualquer heresia, ainda que por ignorância ; pois todo o fiei

era obrigado a saber o que a Igreja tinha condemnado. Que os ma-
gistrados seculares erão obrigados a preslar auxilio á Inquisição, sob
pena de excommunhão. Que se um magistrado, excomniungado poF
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este motivo, se demorava em procurar a absolvição, devia ser con-

demnado como herege.

Finalmente pretendia a Inquisição qae ura herege occultoe reca-

tado
,
que não divulgava os seus erros, nem era nocivo senão a si

naesmo, devia ser denunciado á Inquisição, e por ella condemna-
do. Que um relapso, ainda depois de arrependido, devia ser con-

demnado á morte. Que se um herege, que abjurara uma heresia,

recahia depois em outra, devia ser julgado como relapso. Que um
herege occulto, que em toda a sua vida não tinha passado por tal,

nem por tal era reconhecido depois de morto, devia ser condemnado
e executado em estatua. Que um accusado queconfessava ter seguido

de boa fé uma heresia, crendo ser isto um sentimento catholico , de-

via ser posto em torturas para se conhecer se fallava verdade»

Se ajuntarmos a tudo isto o que já dissemos, que as partes e

os denunciantes podiâo ser testemunhas ; que nunca se declaravâo

os seus nomes 5 nem jamais os davâo a conhecer aos accusados
,
para

que as suas reprovas fossem mais difficeis ;
que quasi nunca havia

nisto confrontação; que erâo recebidos como testemunhasos perjuros

e as pessoas mais infames ; que o podiâo ser os pupillos e menores

de idade de 14 annos, sem consentimento de seus tutores e cura-

dores ; seremos forçados a confessar que o tribunal da Inquisição

era o mais horroroso e o mais terrivel de todos os tribunaes.

Concordâo unanimemente os mesmos Inquisidores
,
que segun-

do os processos usados na Inquisição, era bem difficultoso que não
perecessem muitos innocentes de mistura corh os culpados ; mas es-

ta diflficuldade não os embaraçava , visto que uma das suas prin-

cipaes máximas era , que mais valia fazer morrer cem Catholicos de

uma fé irreprehensivel , do que deixar escapar um herege. A razão

que allegavâo era, que condussindoá morte um Catholico innocente,

não fazião mais que assegurar-lhe o paraiso ; ao mesmo tempo que

deixando impune um herege, poderia este perder e inficionar gran-

de numero de almas.^

Nem mesmo era permittido a estes innocentes, injustamente

opprimidos, queixar-se da injustiça que haviâo soffrido : faze-lo, fo-

ra ura novo crime, que a Inquisição teria punido com tanta mais

severidade, quanto ficaria compromeltida a sua reputação, e até

porque neste tribunal jamais se confessava ler-se julgado mal.

Era pois necessário que os accusados se restringissem á unira

consolação que dava o Directório dos Inquisidores. « Qu« ninguém
u ( diz elle ) diga que he condemnado injusíamenle , nem se queixe

« dos juizes ecclesiasticos , nem do juízo da Igreja, Se porém lie ia-
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« justamente conclemnaclo, contente-se corn a lembrança dé«foe sof«

(( fre por ainor da justiça. »

Tal era pois a única consolação que podiâo achar pessoas des-

pojadas de todos os seus bens, ou condernuadas a gales , a dester-

ro , a prisão perpetua , chi mesmo á morte a mais cruel e a mais ia-

fame.
O horror que hão de inspirar ao Leitor estas particularidades,

e que a mim mesmo me inspirão, extrahindo-as de immensas obras

que tratâo da Inquisição , não me permitte multiplica-las , nem es-

tender»me sobre as leves differenças que se notão entre o modo de
proceder da Inquisição d'Hespanha , e a de Portugal. Confesso que
estes factos tem um tal gráo de atrocidade e perversidade permedi-

tadas, que a pesar da sua incontestável authenticidade , custaria bem
a acredita-los , se os nâo víssemos lendo o Directorium. ínquisito-

rwn do Dominico Nicoláo Eymeric de Girona
,
que são o resulta-

do infaUivel e necessário dos princípios conteúdos nesta obra. Jul-

gar-se-ha delles por algumas linhas somente que vamos transcrever.

Eisaqui ,
por exemplo, segundo este legislador da Inquisição , de que

casta de gente deviào os frades inquisidores receber o testemanho

contra um accusado.
1." Os ExcoMMUNGADOs. Os cxcommungados ! e comtudo es-

tes homens, segundo os mesmos prejuízos dos Dominicos, erão mor-

tos civihnente, inhabeis para vender , testar, herdar, testemunharem
juizo , despojados nào somente dos direitos de cidadão , mas abá

dos da natureza.

S.° Os coMPLicBS DO ACCUSADO. Os complíces ! isto he
,

pessoftB

que a esperança de se salvarem dispõe para a seducção
, para a

mentira, para a caUnnuia , e que o desejo de se de&culparem couf

vida a sacrificar a innocencia,

3.° Os iNFAí-íEs E os CRIMINOSOS, de qualqucr género que se^

jão seus crimes. Assim
, para com os Inquisidores linha rnais credi-

to um assa.ssiao de estrada , do que um infeliz , cujo criu?e muitas

vezes era possuir riqueza», de que estes frades querião apossar-se,

4.° Os HEREGES. Mas debaixo desta condição expressa: que o

seu depoimento seja semjjre contra o accusado, o nunca em seu favor*

A razão que dá eHe legislador desta contradicção he tão odiosa co-

mo a mesmo, contradicção. 8e elles depõem , diz elle , cm favor do

aocusatlo, não se lhes pôde dar credito, jkjís se deve suppor que

não he por um espirito de ^usliça qn^' ""f^- ^ fazein . mas ))or ódio

á Igreja. Ao contrario
, se depôe!!i contra el!e , nâo fica receio aU

gUU).
5-" Os MAnoMETAíios , os JuDKos , OS lui-iiiís. Homeus tão es-
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ffaiTÍiog fl-rt Culto Catlioíico cridos Gomo te^loi^uiilias^obrè f^]\!sê cnml.

íORitiílíis contía umat Religião do que nào tem o ifiais leve tonLe-

ej mento!

.

6.° Os PERJUROS na causa; isto he, ge uma leslemunlia se ra»

trácia no cuvso de um processo, a sua retractd^ção nada prova a favor

dó fnnocente. Mas se depois de se ter retractado , acontece v^ue por
Capricho ou por inimizade pessoal, ou por corrupção, depõe nova-
mente contra o accusado , dar-se-lhe-ha credito , ainda que antes te*

liba sido declarada testemunha falsa.

7.** A MfLHEIt, os FILHOS, OrS PARENTF.S , OS CRIADOS do aCCU-

íado, coríi tanto que sejão contra elle, è nunca a favor. Não se pre-

cisa reflectir lauito para conhecer a espantosa demência deste prin-

cipio. Este padre Eymeric prévio quão revoltante clle seria, e pro-

curou jusf.ifica-lo. AíTirmou pois que todos os canonistas pretendiãõ

que em matéria de heresia um irmão podia depor contra seu irmão, um
filho contra seu pai. Concorda que um reverendo padre Simancas
pretendera que os pais e os filhos deviâo sor exceptuados desta lei

}

çtias
,

prosegue este legislador, não se deve estar por este sentimen-

to, que aliaz he combatido por fortes razões: 1.'^ porque he ne-

cessário obedecer antes a Deus que aos pais : §.^ porque se qual-

quer pôde matar seu pai , logo que he inimigo da pátria , com mais
razão o pôde denunciar, quando he culpado de heresia. Gela-se o
sangue com a leitura de semelhantes princípios, quando nos lembra-
mos que foi uma instituição que por 500 annos os reduzio a prati-

ca á face de todo o mundo , sem que a espécie humana a esmagas-
se com o peso da sua indignação ; mas não he muito que este Do-
minico Eymeric ponha taes attentados no numero dos deveres, quan-
do prometle um salário aos filhos parricidas. Nisto vai o seu iiite-

xesse, diz elle, pois o filho delator de seu pai fica isento das penas
impostas por direito aos fillios dos hereges, e isto em recompensa*
da sua delação , in praemhim delationis.

Vejamos agora, segundo isto, que instrucções dá este homem
áos Inquisidores relativamente aos tratos e torturas. Depois de tef

definido as diversas circunstancias em que se deve ordenar os tor-

mentos, accrescenta, íc N^em sempre as torturas são um meio infalii-

u vel de conhecer a verdade. Homens fracos, á primeira dor, confes-

íí são crimes, que não commettêrão ; outros vigorosos e obstinados,

« supportão os maiores tormentos. Muitos ha que tendo já soffrido

4í os trato?, os supportão coma maior constância, porqise seus mem-
« bros se dilalâo quasi nalnrahueníe, e resistem com vigor; eoulros
« que por seus sortilégios se tornão insensíveis, e uiorrerião nos suppli-

ii cios primeiro que confessassem coisa alguma, n ( isto he menos fi-"

i
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lho da crtifíldade que do absurdo ). « Estes infelizes, segundo el-

a le , empre^ão nos seus malefícios lugares da Escritura
, que es«

líl'

crevein por modo estranho sobre pergaminho virgem mis-

« turâo-lhes nomes de anjos que se não conhecem^ círculos, cara-

c£ cteres singulares, e trazem estes em qualquer parte occulta do corpo.

« Nâo conheço ainda, accrescenta elle ingenuatnenlc, remédios assa%

« seguros contra estes sortilégios : nâo será mão oomtudo despi-los e

« examina-los antes de os porem a tormentos. »

cí Quando for proferida a sentença da tortura , e em quanto

cc os verdugos se dispuzerem a executa-la , será conveniente que o
« Inquisidor e pessoas de hem façâo novas tentativas para induzir

« o accusado a confessar a verdade. 55 ( A verdade ! lembre-se o

Leitor que nunca se patenteava a estes desgraçados o crime de que
erâo accusados , o nome dos seus accusadores , e que testemunhas

depunhão contra elles ; e que depois de os haverem consumido an-

nos inteiros nos cárceres, e feito passar por dois ou três interroga-

tórios para que elles houvessem de adivinhar aquillo de que erão ac-

cusados , era de uso apresentar-lhes denuncias falsas, redigidas pe-

los mesmos Inquisidores, nas quaes se imputavão a estes miseráveis

os crimes mais atrozes de mistura com bagatelias , únicos motivos da
sua prisão. Julgue-se á vista disto da scelerala hypocrisia deste le-

gislador, que finge compadecer-se dos males que prepara a estas

victimas, e do mérito destas novas tentativas, que a caritativa pie"

dade destas pessoas de bem fazia para arrancaria verdade a presos,

que ígnoravào aquillo de que erâo accusados ).

íi Os torcedores, despojando o accusado , affectarâo inquietação,

u precipilaçâo, tristeza, a hm de o atemorizarem mais. Logo que elle

tó esteja despojado, chama-lo-hão novamente á parte para o exhorta-

M rem ainda a confessar; e com esta condição lhe prometterâo a vida,

et a menos que não seja relapso
,
porque então lha não podem pro-

« raetter. 55

« Se elle persiste em negar >•> ( negar o que? ordinariamente cri-

mes falsos inseridos na denuncia pelos Inquisidores ), u applicar-se-

u Iba-ha a tortura, durante a qual será interrogado sobre os artigos

« menos graves relativos ás faltas de que he suspeito; pois he mais na-

ci tural que confesse antes as pequenas faltas, que as mais conside-

u raveifi. 55

íí Se ainda teima em negar, apresentar-lfio-bão os instrumentos

ti das outras torturas, preyenindo-o que as sotfrerá todas, se nâo

te confessar a verdade. «

44 Finalmente, se nâo confessar, poder-so-ha continuar com as

c( torturas segundo e terceiro dia; mas só se poderão continuar e
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<c não re^-)etir. » (Ninguém dirá que nisto se Ihè fazia uma graça,
e que continuar as torturas he muito mais suave que repeli-las.

)
« Quando um accusado tiver soffrido a tortura sem confessa;-

« nada, o Inquisidor Jhe dará a liberdade por uma sentença qup
« declare: que depois de um cuidadoso exame do seu processo, na-
<í da se pôde legitimamente provar contra elle sobre o crime de
« que fora accusado. » ( Bello! e se os horríveis tormentos, por-
que o faziâo passar, lhe arrancavão mentiras, era juJgado por estas
confissões, e a morte era o desfecho desta cruel tragedia.

)
« Quanto^ aos que confessâo, serão tratados como os bereo-es

« penitentes não relapsos, isto he, em tantos annos de prisão, era
« confiscação de seus bens, e obrigação de trazerem publicamente
« o sanbenito; e como relapsos, se he a segunda vez que são pre-
« SOS pela Inquisição, isto he, para o ultimo supplicio. v

Este legisjador divide em muitas classes os que devem morrer,
e estas leis forâo constantemente observadas por espaço de 500 an-
-nos. <í 1.° Os relapsos penitentes, isto he, os presos pela segunda vez,
« e^que se arrependem de suas faltas. ^." Os hereges obstinados e
« não relapsos, isto he, os que sendo presos pela primeira vez, não
« quizerão converter-se. 3.° Os hereges obstinados e relapsos. 4.° Os
« hereges negativos, isto he, aqueiles contra quem se produzirão
«< provas sufficientes, e persistem em negar. 5." Os hereges nacio-
<i naes. Quanto a esta ultima classe, faz-se citar o accusado por
« pregão publico. Se elle não comparece, e vem a ser preso, deve
« morrer, mesmo quando não seja convencido, e somente seja o
« medo que o tenha feito fugir. ??

Terminarei este extracto do Manual dos Inquisidores, bem co-
mo este hvro, cujo objecto, inspira tanto horror, mas que a sua
importância me não permittia dissimular, pela opinião deste legis-
Jador sobre as multas e confiscações; opinião de que jamais se apar-
tarão os Inquisidores, e sobre a qual muitas vezes ainda requintarão.

« Afora as penitencias
, diz elle, pôde o Inquisidor impor pe-

« nas pecuniárias, pela mesma razão que pôde ordenar perigrina-
" coes, jejuns

,
preces, ele. Estas multas devem ser empregadas eni

" Z^^'^^ P^^^j taes como a conservação e sustentação do Santo Of-
« ficio. Com effeito, accrescenta elle, he justo que a Inquisição fa-
« ça pagar as suas despezas á custa daquelles que são levados pe-«lane o seu tribunal; pois, segundo S.Paulo, cao. 9., Epidola
u aos Connthios, ninguém esíá obrigado a hz^j^n guer.^a u sua
«custa, nano cogilur Urpendiis mis rniliíare. ?? ( ínlefpieiaiido S.
lau.oj:or este modo, tauibem o ladião de estrada poderia dizer
que nao esta obrigado a í^z^v a guerra ú sua cusla.

)
« Da todas as obras pias, conlinúa o padre Eyineric ^ sendo a
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u mais útil o estabelecimento e munulençâo âa Inq^isiça», sem ^if-

u ficuldade podetn ser applicadas as multas á sustentação dos ín-

u tjuisidorea e seus familiares , e não devemos crer que esta appU-

ii. caoão só deva ter lu^ar em caso de necessidade ;
pois he rfiuitb

« uíil , e muito vantajoso á Fé Christã qtie os Inquisidores tenha*»

u muito dinheiro , a fim de poderem manter e pagar bem aos seas

« familiares para procurarem e prenderem os herege*.

ií Se os hereges, penitentes antes da sentença , não perdem %fe»

u bens, não he senão por pura bondade que lhos deixão , bem co-

u mo a vida; pois mereciào perder uma e outra coisa. Com effeito ,

ií os bens de um herege cessão de lhe perlisncer , e são confiscade»

44 só pelo facto.

« A commiseração com os filhos do culpado, que fica reduzido

u á mendicidade , não deve adoçar esta severidade ,
pois os fillros^

« pelas leis divinas e humanas , são punidos pelas faltas de seu»

is.

ti Os filhos dos hereges , mesmo sendo Catholicos, não »ao ex-

ts ceptuados desta lei, nem se lhes deve deixar coisa alguma ,
nem

44 mesmo a legitima
,
que parece pertencer-lhes de direito nalu-

« raL
lí Comtudo os Inquisidores poderão, por favor, prover na subsis-

te tencia dos filhos dos hereges, w (Por favor ! ). " Farão aprender

« um officio aos rapazes, e porão as filhíis a servir alguma mulher

ti de consideração da cidade. Quanto áquellí-s cuja idade ou débil

ti saúde os prive de ganharem a sua vida , dar-lhes-hão algum leve

«4 soccorro. 5? ( 0= salteadores despojão os passageiros, mas ao menos

poupão-lhes a ironia.
)

tt Se os filhos de alguns príncipes estiverem no mesmo caso,

e houver filhas, si^rá necessário dar-lhes uui decente dote. " ( F- por

tantos séculos soffrèrào os principes que frades os entregassem aos

supplicios , e seus filhos a este opprobrio! Pois para ler lugar esta

clausula do código dos Inquisidores , he preciso suppor que alguns

principes tivessem sido condemnados por ellcs. )

« Depois da morte de um herego , também se podem declarar

<c os seus bens sujeitos a confi-^cação , e privar dellos os seus her-

i< deiros , ainda que esta declaração não tenha sido feita durante a

« sua vida.

a Pode-se proceder contra um herege depois da sua morte ,
e

*; declara-lo tal , com o fim de confiscar seus bens , ad finem confis-

u candi , arrebata-los ao que os possuo até terceira mão ,
e applica-

4í los em proveito do Santo Oliicio. São oxceplua<los os filhos que

u os estiverem dcsfructando por espaço de quarenta annos depois

« da morte de seu pai , com tanto porém que eslejão na boa fo de
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«r què o^te&tador mort-êra como bom Galholico. Eh) caso contrarie^
« poderão 03 Inquisidores apossar-sedelieSj mesmo quando já tenhâo
u decorrido os quarenta annos. 5?

« Se um accusado, depois de morto, he absolvido
, isto nâa

« obstará que com o tempo se não possa recomeçar o seu processo.
« Por amor da fe , em causas de heresia , nunca uma sentença de
5? absolvição deve ser considerada como ura juizo definitivo. »

^

« Quando aos Inquisidores se apresentarem hereges , excom-
ít mungados, contumazes, e por conseguinle prbados de seus bens,
ti poderão admitti-Ios á penitencia , mas não á restituição (]os mesmos
« bens. «(He o espirito do provérbio: o que he bom para tomar, he
bom para guardar.

)

Aqui oíTerece este legislador a si mesmo uma diífículdade sin-
gular, e vem a ser: se um herege que ainda não está condemnado,
nem mesmo denunciado, he obrigado no foro da consciência a offe-
recer todos os seus bens aos Inquisidores, ese está em peccado mor-
tal em quanto assim o não faz. Cita todos os doutores, quefailárão
pró e contra; confessa ingenuamente que se um herege occuUo he
obrigado a entregar os seus bens aos Inquisidores

, he impor-lhe a
obrigação de se denunciar a si próprio. Ora isto hebem duro, excíar
ma este homem compassivo] Mas , accrescenta elle , a questão he
mais embaraçada relativamente a um herege que negou o seu crime
-em juízo, e que

,
por falta de provas , foi solto e absolvido; e por

isso fica em duvida se um tal homem está obrigado perante Deus a
dar os seus bens aos ilíustrissimos Inquisidores.

Este legislador da Inquisição decide também que todos os here-
-ges sao privados do direito de todos os officios, benefícios, poderes,
dignidades, etc.

; que seus filhos são igualmente inhabeis para posaii-
Jos. l^sta deci.ao estende-se ate' á segunda geração do lado pater-
no; porem do materno só he appiicavel á primeira.

Quer alem disso que todo o liomem que se torna culpado de
heresia perca ipso facto a autoridade civil que tem sobre seus do-
meslicos; a autoridade politica que tem sobre seus vasfallos; a auto-
ridade natural que tem sobre seus bens ; o direito que tem sobre aquei-
les que se obngao para com elle por qualquer juramento que seja;
e finalmente a autoridade paterna.- ^ ^ ^

Destes principios
, diz elle

, se deduzem muitas circunstancias,
algumas das quaes merecem ser mencionadas: por exemplo , arcres-
cenía ene

do a restiluir-lho

que recebeo um penhor de um hereee não est;

uma mulher catboí ca nao esta sujeita a pagor odMo a seu mando; o coramandante de uma praça n'âo está obri
gado a gu^Y^s-la usm conserva-la ao piincipe que lha confiara.

laes sao algumas das máximas atrozes, absurdas, sanguinária:

X ^
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e barbaras , conteúdas neste código dos Inquisidores. Tal he a juris-

prudência destructiva de todos õs laços sociaes
,
que elles seí^uírão

em Itaiia , Hespanba e Portugal no decurso de quatro séculos.

Quando desenrolamos este tecido de horrores , chegamos a duvida»

se estamos acordados.

ss^^m^^

íii
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LIVRO IV.

N,EM somente na Europa exerceo a Inquisição os seus furores.

Ella atravessou os mares, assolou a America ea Ásia, e redobrando

de insolência e crueldade nestas regiões remotas , não houve anno
em que o clarão de suas fogueiras nâo allumiasse as plagas do Mé-
xico e de Goa. A pintura dos excessos de uma he o quadro cxac-

ío dos excessos da outra. Para evitar repetições , descreverei somen-

te uma, e será a de Goa.
Eis aqui a idea que nos dá deste tribunal o viajante Pyiard,

nesta ultima cidade.

ií Quanto á Inquisição , diz elle , a sua justiça he alli muito

» mais severa que em Portugal e Hespanha. «( Pelo que se leo an-

teriormente se pôde julgar por comparação). « Ella q,v]eima frequen-

<i temente Judeos , a que os Portuguezes chamâo Christãos novos,

« Logo que são presos pela justiça da Santa Inquisição , lhes são

t( também apprehendidos todos os bens; nem ella os prende as mais
Ai das vezes senão sendo ricos. O rei provê em Iodos os gastos des-

« ta justiça , se as partes nâo tem cora que; porem os Inquisido-

Ái res não os accommettem ordinasiamcnte , senão quanda sabem
« que elles possuem muitos bens. Não ha coisa maifi cruel nem mais

M desapiedada que esta jusliça
,

pois a menor suspeita ou a menor
ti palavra

,
quer de um jovea , quer de um escravo que pretende

« vingar-se de seu senhor , bastão para prender um homem , e dar

-ií credito a uma criança, com tanto qne saiba falíar. Ora os accu-

Ái são de pôr um Crucifixo sobre as almofadas em que se assentâo

«( e ajoeUião ; ora que açoitão imagens ,. e não comem toucinho ; ora

it finalmente que observão a sua antiga lei, não obstante darem pu-

« blicas demonstrações de bons Christãos. Em verdade, creio que as

« maisi das vezes Ihea fazem imputar o que querem i pois não desti»
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« não á morle senão os ricos , e aos pobres dão somente algumas
(; penitencias. E o que vem a ser luais cruel e abominável , he que
<; um homem q\ie quizer mal a outro o accusará

,
para íie vingar,

éí de um crime desle género ; e preso que elle seja , não ha araigo

(( que ouse fallar por elle, nem que o visite ou soccorra , bem como
(( se pratica com os criminosos de lesa magestade. .Nem também o
(( povo se atreve a fallar desta Inquisição, senão com o maior aca-

i( tamenlo e respeito; e se acaso a alguém escapasse uma palavra

a que a oífendesse , ainda levemente, devia este sem perda de tempo
u accusar-se e denunciar-se a si mesmo, se julgasse que qualquer o
u tinha ouvido; pois, ao contrario, se outrem o denunciasse, seria

(( logo preso. He coisa liorrivel e espantosa entrar alli uma vez, pois

u não ha procurador nem advogado que falle a favor do preso,

t( por serem estes juizes e partes ao mesmo tempo. Em quanto á

t( forma de processar , hetoda semelhante á das Inquisições da 1^-
« ropa. A's vezes ha alli presos de dois e três annos sem saberem

it. porque, e que não só não são visitados senão pelos officiaes da
« Inquisição , mas até estão em parte , onde jamais podem ver

n pessoa alguma. Os Gentios e Moiros índios de Goa , de qual*

« quer religião que sejão , não estão sujeitos a esta Inquisição, a

u menos que se não facão Christãos. Comtudo , se acaso um Judio

« moiro ou gentio tivesse dislrahido ou impedido outro que de*

\í sejasse fazer-se Christão , e isto se lhe provasse , seria logo pre-

u so pela Inqiiisiçâo, do mesmo modo queaquèlle quetivesse feité

íi abandonar oClnistianismo a outro , como muitas Vezes acontece.

44 Ser-me-hia impossível mencionar o numero de todos aquellesqufe

u esta Inquisição faz morrer ordinariamente em Goa : contentar-me-

a bei somente em referir o exemplo de um joalheiro ou lapidaria

4; holiandez, que alli vivia ha mais deâ5 annos, casado com uma
ti Portugueza por nome Melis , de quem tinha uma galante filha

;í prestes a casar, eque ajuntara pouco mais ou mertos uma fortu-

íí na de trinta a quarenta mil cruzados em bens. Foi esteaccousado

u de ter livros da religião protestante ; pelo que sendo preso , confis-

li carão-lhe os bens, metade para sua mulher, eo resto para a In*

lí quiiição. Nâosei o que resultou daqui, porquesahi dcGoa nes-

i'. ta occasião ; mas creio certamt^nte <]ue o fizerão ínorrer, ou qufc

a pelo menos perdera todos 03 bens. Em conclusão, todas as outras

íí Inquisições das índias estão sujeitas á de Goa; e he por occasião

n de todas as festas do anno que alli se costuma fazer justiça. Fa*-

« zem marchar juntos todos estes desgraçados reos , com camiiías

« enxofradas epintadas dechaínmas, com a differença
,
que osque

(( vão a morrer, levão aschaujmas voltadas p^aracima, cos oulrOs

« para baixo. Conduzem-iios ú igreja matriz, que fica -nííuiio pro*
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«e «ima áa prisão, € allí permanecem áurante a missa e o s«rmâo,

«( no qual lhes fazem grandes exhortações , e os levão depois ao

«< Cnmpo de S. Lazaro, onde os queimào uns á visla dos outros. »

No livro precedente fizemos conhecer a maneira de processar

«isada pelas Inquisições da Europa: era a mesma nas da Ásia e Ame-
rica, listas não differião das primeiras senão na frequência das exe-

cn<,'nes, na infecção e insalubridade dos seus cárceres, na ditnculda-

<le, maior ainda que na Europa, de se sublrahirem os desgraçados

á sua deplorável sorte, e na mais segura impunidade de seus perse-

guidores, atienta a distancia em que estes estavão do governo da mãi

|)atria, e da inspecção natural da corte de Roma. Fora impossivd ,

«âo digo descrever as aventuras de todos os innocentes que as In?-

quisiçòes euí geral tem sacrificado, mas somente apresentar a su»

lista: não bastarião numerosos volumes. Limitar-me-hei simples-

•meiíte a referir alguns dos processos que tiverâo lugar
, já na Euro-

pa
, já nas índias, e bastarão elles para se julgar dos mais. Çoiii^-

çarei pelo do celebre Dorninis.

Marco António de Dominis descendia de uma illustre familia^

dizem uns que de Veneza, outros que de Milão. Prelende-se quQ

entre s,eus maiores contava o papa Gregório X;. e se he verdadeira

esta asserção, descendia da illustre casa dos Viscontis. Dominis re-

cebeo uma educação brilhante, que desenvolveo o seu espirito. Os Je-

suítas conceberão o desejo de possuir um mancebo cujas disposições

annunciavão o distincto lugar que elle um dia obteria na republi-

ca literária , e não se enganarão na sua bem fundada esperan-

ça. Seus talentos bem depressa o distinguirão, e lhe grangeárão a

protecção do imperador Kodolpho, que o nomeou bispo de Segni^

donde passou logo a arcebispo de Espalatro , capital da Dalmácia.

Romperão nesta época as fogosas p/etençòes de Paulo V , não

somente contra tng^laterra e Alemanha, mas também contra Veneza.

Í*'oi no pontificado deste papa que a Inquisição de Jioma ousou,

condemnar a Historia do presidente de l'hou , aallegação do celebre

Arnaldo contra osJesuiías, eo que mais excita ainda a indignação ,

a sentença do parlamento de Pariz contra João Chalel, assassino

de Henrique IV. Nisto em fim se reconhece o espirito da Inqui-

sição.

Tinha o Senado de Veneza oi-denado por um decreto de

-1597 que os bens dos seculares, foreiros ás igrejas, não seriâo

sujeitos aos direitos deopção, de consolidação , nem de successãoem

faita de herdeiros. Por outro decreto de 1603 tinha prohibido que

se demollisse igreja alguma, convento ou hospício , sem permis-âo

do governo; e finalmenle por ura terceiro edicto de 1605 tinha

igualmente prohibido a alheaçào dos beas cios leigos em favor dos

i
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ecclesiasticos. Clemente VITI havia dijsimuTado os resentimentos que

esies aclos do governo veneziano lhe tinlião inspirado ; mas Paulo V foi

menoâ soffredor, ou, para melhor dizer, menos prudente. Por esta oc-

casião são accusados em Veneza de crimes e/jormes um conerroe um ab-

bade, que o Senado faz entregar á justiça secular. Hompe entào Pau-
lo V : manda pedir os dois padres ao governo de V^eneza ; este recusa

maudar-llios. Fulmina o papa os seus anathemas contra a Repu-
blica, e encarrega os seus Legados de os promulgarem. Sào expul-

sos os Legados. Paulo Sarpi , mais celebre pelo nome de Fra-Paulo^

theologo da Republica , demonstra em uma Memoria o ridiculo da»

pretençòes do papa. He excommungado. Paulo V tenta formar uma
Liga contra Veneza; mas não existia já o poder papal do XII século.

Ninguém pois se arma.
Na impolencia deste rompimento se reconhecem os primeiros

symptomas da influencia das luzes. Dominis tinha bastante sagaci-

dade para de&cobrir a verdade, e todos os talentos necessários para

a propagar. Arcebispo de uma cidade da dependência de Veneza,

pareceo-lhe natural consagrara sua penna em defensado estado. Avan-
çou pois em um escrito varias proposições em que transpoz, em
parte, os limites da doutrina calholica.

Os principies em que requintou depois mais no seu famoso trata-

do i)e republica ecciesiastica^ ofizerâo denunciar á Inquisição. A pro-

tecção do Senado e a sua alta digrtidade não o assegurarão sobre

as consequeíicias que podia ter a condemnação do seu livro ; jjois

podia ser arrebatado de ituproviso pelos familiares da Inquisição,

íiabiiuados a usar de todas as sortes de laços, e a emfjregar toda

a espccicde siníidaçôes para s€ apoderarem da sua presa. 'ie.-^iendo por

conseguinte ver-se conduzido a Rouia , e lançado nos cárceres do
Santo Oííicio , sulvou-se, primeiro em Alemanha, e logo depois

em Inglal^erra , no reinado de Jacques I.

Kouja e a Inquisição, apenas souberão da sua fuga, fizerâo

logo publicar por toda a parle que este homem , jácelel)re, liiilia abra-

çado o luíherauismo ; e iiao podendo aitida priva-lo da vida , cuidúrào

ardeutemente em tirar-lhe a honra, por meio de imputações as

mais odiosas e as mais absurdas. Comtudo, Jacques 1 d' Ingla-

terra , homem instruído , amante das sciencias e das letras, lhe

fez o mais dislinclo accolhimeuío , assegurou-lhe uma renda honesta, e

conforme á dignidade do cargo queoccupára nalgrojíi, e Dominis, fe-

liz, tranquillo, frrquentadodas pcbsoas mais instruídas da iiigluterra,

estimado de lo Josoa que sabiuo apreciar as qualidades a u;avcis do seu es-

pirito e do seu coração, se entregou pacificamente ao esliidoe ao traba-

lho , e foi eutâo que publicou aíiuclleà oacritos em que he eí^amina-

da mui cireunituuciadamentea conductaduà[:aMas, discutidas, escla-
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recidas, e confundidas as suas prelenções , restrictos era justos limi-

tes os seus direitos , e explanados com clareza os da razão e da na-
tureza.

Neste estado passou muitos annos , livre de cuidados e pena%,
cercado da estima geral

,
procurado nao somente pelos Inglezes ins-

truidos , mas ainda por todos os viajantes illustres
,

que seus escri-

tos esclareciâo ; bem recebido na corte de Inglaterra ; honrado de,

Jacques I, desse filho da infeliz Maria Estuard , desse monarca tal-

vez demasiadamente apaixonado das letras
,

pois a dignidade real

exige que um rei as proteja, mas não passe a professa-las.

Roma não pôde ver tranquillamente o socego que gozava um
de seus mais formidáveis inimigos. Convinha-lhe destruir este arse-

nal donde partiâo contra ella tantos raios, e cujas frequentes explo-
sões abalariâo c destruiriâo por partes aquelle grande monumento de
poder que ella tinha conseguido elevar ha tantos séculos. Sollicitou

pois todos os parentes e numerosos amigos de Dominis a se lhe uni-

rem com o fim. de o empenharem a regressar á pátria. Abusou da
sua confiança para os determinar a este passo ; assegurou-lhes que.
só estava animada do desejo de restituir á Igreja um homem de tào
grande mérito ; que jamais o arguiria sobre a ousadia de seus escri-

tos , nem contra elle conservava resentimento algum; que era pena
que a Itália fosse privada do seu mais bello ornato , e que um ho-
mem deste mérito se achasse desterrado em umpaiz estrangeiro; que
só este motivo a tocava vivamente ; que por mais vantagens que o
rei d' Inglaterra podesse procurar-lhe para o ter junto de si , a corte
de Roma as excederia ainda; que elle seria reintegrado em todas as
suas honras e dignidades

; que lhe seria restituído o seu arcebispado

;

que se lhe augmenlaria ainda a sua renda , se fosse necessário
;
que seria

indigno de um caracter tão generoso, como ode Dominis, conceber a
màis^ leve suspeita contra a boa fé de Roma; que seria coisa mui
reprehensivel desconfiar elle de suas promessas, todas sinceras e
<lesinteressadas, e cujo único fim era conservar pura a gloria de
um homem tão recommendavel , e restituir á Religião um de seus
mais distinctos ministros , e um de seus mais eloquentes defenso-
res. ' :.';

Todos os que se achavâo ligados a Dominis, ou por sangue,
ou por amizade, forâo desgraçadamente enganados com estas singu-
lares demonstrações de interesse; e sem o saberem, se tornarão com-
plices da perfidia de Roma.

Comtudo Dominis repellio por muito tempo as sollicitações de
tantas personagens, quasi todas importantes pelos dislincLos lugares
que occupavâo na sociedade, e pelo cabimento que tinhão na &ua

Y
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eslima. Participou isto em Londres a todos aquelles cujo interessa

se declarara em seu favor, e ate' o mesmo Jacques I não dcixoa

tie o atemorizar com os perigos a que se exporia cedendo a tào

vivas instancias. Sgii coração lhe dizia ainda mais. Que necessidade

tinha elie de aventurar esperanças futuras, e talvez tnentiroías , a vida fe*

liz, a existência honrosa, ea liberdade de pensar, de que gozava em In-

glaterra? Devia acaso suppor que Roma houvesse repentinamente aban-

donado os princípios que seguia de tempo immemorial , ecrer quesóelle

fosse a excepção da regrai Alem de que, devia
,
por uma imprudente

confiança, desmentir o que elle mesmo tantas vezes tinha avançad»

em seus escritos sobre a pouca solidez das promessas dos papas,

sobre o seu consummado habito na arte de enganar, sobre a sorte

ordinária dos homens assaz fracos em se deixarem seduzir por elles,

sobre a constância de sua inimizade, sobre a sua pouca delicadeza

na escolha e adopção dos meios, quando se tratava de assegurar a

sua vingança? Mas por outra^ parte esle sentimento de amor da

pátria, sentimento indestructivel em todas as almas generosas; este

desejo tão natural de tornar a ver uma família querida e os a»)igos

da infância; a pouca apparencia de que se houvessem reunido tan-

tas pessoas para o arrastarem a uma acção, que talvez jhe podia

custar a vida ; a impossibilidade de crer que todas ellas não conhe-

cessem , tão bem como elle, os perigos a que se exporia, se fosse

enganado; a injuria que faria á sua probidade, oppondo uma re-

cusa formal a tantas supplicas tocantes; niil outras retlexòes em
fim augmentavão a sua incerteza.

Taes erào as anciedades de que elle era presa, quando \im gran-

de , um ministro, um embaixador era fim, se não envergonhou de

degradar o seu caracter, auxiliando cora o seu ministério a perfídia

da corte de Roma, e abusar da confiança, que devia inspirar a sua

alta dignidade, para fazer cahir no laço um infeliz, e entrega-lo ás

mãos de seus verdugos.

Foi este D. Diogo Sarmento de Acuna , embaixador d'Hespa»

nha em Inglaterra, a quem Roma encarregou deste aviltante papel,

o qual elle acceilou e desempenhou com successo. Foi pois ter^com

Dominis, repetio-lhe ludo o que seus amigos de Itália Ihetinhâo já

mandado dizer , ficou por garante da sinceridade de Roma , encare-

^eo além disso as vantajosas proposições que por ella lhe baviâo sido

feitas, e se empenhou formalmente em que se lhe cumprissem Iodas a»

palavras que em seu nome lhe dava.

Para julgarmos sãmente da credulidade de Dominis , com dif-

ficuldade nos fixaríamos em um ponto justo. O ardor com que Ro-

ma procurava arranca-lo do seu asilo , tantos esforços reiterados^

tantos recursos empregados por uma potencia ,
quando somente se
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tratava de um particular, deverião bastai para o esclarecer sobre as

suas intenções. Acaso se não descobria facilmente que ella devia st
animada de algum grande e secreto motivo , haví?Lido combinado
tantos meios para o consegpir? Pore'm Dominis taníbem sé conside-

rava como uma potencia. Elle encarecia talvez demais o seu pro-'

prio mérito ; e desde entào o interesse que inspira , diminue
,
porque

faz olliar com desprezo a sua indiscf-eta confiança, e porque vcrido-o

nós tornar-se victima da sua credulidade , somos tentados a crerj

que com menos amor próprio se teria salvado deste perigo. Cora-
tudo, «e considerarmos esta confiança relativamente á generosidade
natural a uma alma grande ; se reflectirmos que ura humeip como
Dominis se envergonharia de pensar que seus parentes e aniígos fos-

sem complices de Roma; que acreditaria commetter um crime, snp-
pondo um embaixador capaz de se deshonrar com. a mentira , de fa-

zer calar a sua própria consciência para induzir em erro um desgra-
çado e zombar da sua existência; que olharia como um insulto fei-

to a todos os sentimentos da natureza e da bumanidade o duvidar
que tantos protectores benévolos podessem abandona-lo repentinamen-
te, se por acaso Roma faltasse ás suas promessas ; então a sua im-
prudência he mais um titulo para a sua gloria. Estima-se mais o
homem cuja magnanimidade olha a baixeza em outro como um en-
te de razão, e cresce a indignação que inspirão seus inimigos, com
o parallelo que se faz da perfídia destes com a nobreza da própria
conducta. "

Apenas se divulgou em Londres a sua resolução de voltar a
Itália , tentarão seus atyiigos inglezes todos os meios de o suspender
aborda do precipício. Seus cuidados forão inúteis: elle tinba to-
inadõ o seu partido. Esta fatalidade , inevitável reguladora dos des-
tinos do homem , lho havia Ordenado , e a sua hora era cbegada.

Restituído a Roma , forão descaradamente violadas todas as
seguranças qire se lhe haviâo feito dar. Começarão por lhe ordenar
que abjurasse publicamente as doutrinas que espalhara em seus escri-

tos
,

e logo depois se apossou del!e a Inquisição , e começou o seu
processo; mas, ou porque o pesar de ter sido elle mesmo, por assim
dizer, o autor da sua desgraça , ou porque a continuação dos tormentos
quelhefjzeràodar, ou finalmente porqneo temor do suppliciodequoera
ameaçado, houvessem atacado o principio da sua vida, morreona prisão.
Comtudo a verdade histórica não no? permitteoccultar que muitas pes-
soas sensatas pensarão então que o veneno puzera termo a seus dias , ou
ministrado pelas mãos dos próprios Inquisidores, temeroso'? talvez da
sensação que podia produzir no publico osupplicio de nm homem cují'

reputação era Golossal ; ou, como pensarão outros , pela sua illustre

y-g -
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familia
,
que, assustada de se ver envolvida rta infâmia de um sup-

plicio tâo atroz, houvesse conseguido fazer-Iho passar.

Foi pouco ter indignamente enganado um tão grande homem,
c abbreviado o termo da sua existência; seus inimigos ainda calum-

niárâo a sua memoria. Pretenderão elies, e repetirão o mesmo os

escritores assalariados, que se elle deixara Inglaterra, a isso fora

obrigado pelo descrédito em que havia cabido ; que as promessas

que elle pretendia lhe fizera a corte de Roma, erão uma far-

ça da soa imaginação; que a sua presumpção, vaidade, e avareza,

íhe tinhão alienado os corações de todos os homens de bem <3e Lon-
dres ; que antes da sua partida, tivera a audácia de subir á cadeira,

e retraclar-se de tudo o que anteriormente dissera e escrevera contra

a Igreja, na esperança de desarmar por este rasgo os resentimentos

da Santa Se; que Jncques I, irritado desta conducta, o mandara
sahir de seus estados dentro de três dias, e que elle não tivera mais

remédio que obedecer.

A impostura não se contentou somente em denigrir por este

modo a sua vida ; tentou ainda desnaturar os factos que seguirão

a sua volta a Roma, Accrescentou pois que este illustre arcebispo

abjurara espontaneamente os erros que professara, e que delles pe-

dira perdão em ura consistório publico ; masque a sua natural incons-

tância o fizera logo arrepender deste procedimento, e que por cartas

interceptadas se provara que elle procurava reconciliar-se com Ingla-

terra, e sollicitar alli de novo um asilo; que esta ultima falta irri-

tara contra eile o papa Urbano VIII, que o mandou prender e con-

duzir ao castello de Santo Angelo, onde se envenenara. Nesta men-
tirosa relação evitarão fazer menção da Inquisição. Estas fabulas

tem sido copiadas, mesmo em nossos dias, em vários diccionarÍDS

;

mas estes todavia confessão que o corpo deste homem celebre fora

,

por ordem da Inquisição, queimado no Campo de Flora" com o seu

tratado De republica eccksiaslica. A Inquisição pois teve parte nes-

te negocio.

Finalmente um dos grandes crimes de Dominis, aos olho& da

Inquisição, foi ter provado que o arco iris nada tinha de milagroso,

e só era um effeito puramente físico. Por este modo condemnou ella

algum tempo depois o systeroa de Galileo, não obstante have-lo

abraçado depois todo o mundo. Dominis, com o seu tratado De
radiis visusetlucis in vitris perspecHvis et iride^ impresso cm Veneza

em 1611 , abrio o caminho a Descartes.

A innocencia da vida das religiosas não as isentava do furor

da Inquisição. O asilo do claustro foi por ella cem vezes violado,

e lhe forneceo victiuias do mesmo modo que o mundo. Um dos

maia celebres processos deste género foi o de Soror Maria da Coucei-
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çào, filha de D. Manoel Soares , e natural dá vilía de Estremoz.

Esta desgraça joven foi presa por motivos de heresia , e pas-

sou muilos annos nos cárceres da Inquisição de Évora ,
sem que se

podessem haver bastantes provas, ou antes corrromper suíFicientes tes-

temunhas para se conseguir condemna-Ia Em todos os inlerrogalo-

rios que lhe fizerão persistio constantemente em se dizer innocente;

mas em fim pronunciarão os Inquisidores contra cila uma sentença

que a condemnava á tortura.

A infeliz a supportou por espaço de cinco quartos de hora com

um valor extraordinário, que seus verdugos nâoesperavâo encontrar,

e que com effeito raramente encontravâo neste sexo delicado ; mas

finalmente, vencida pela dor, accusou-se a si mesma , e confessou

tudo o que delia se queria. Desatarâo-na' então , fizerâo-íhe tomar

seus vestidos, e dispuzerâo-se os Inquisidores a receber a sua confis-

são ; mas ella , em vez de persistir na sua declaração
,
protestou con-

tra tudo o que tinha dito no acto da tortura; afíirmou que era boa

Catholica , e que somente o temor de espirar nos tormentos a de-

cidira a accusar-se de ser Judia.

Mandarâo-na então os Inquisidores reconduzir ao cárcere, e al-

guns dias depois lhe fizerão appiicar de novo a tortura. Por esta se-

gunda vez ainda succumbe á violência dos tormentos , e convém que

professa a religião judaica. Conduzida então, como a primeira vez,

á audiência para confirmar por uma livre confissão a sua declara-

ção, ainda se desdiz, como antes fizera, e significa a seus juizes que

de balde lhe fariâo dar outra tortura, pois ainda que lha applicasseoi

cem vezes, seria sempre a mesma a sua conducta.

Nada pôde desarmar a inflexível e barbara porfiados Inquisi-

dores, que pela terceira vez puzerâo a tormentos esta infeliz joven.

Pareceo então vir em seu soccorro uma occulta Providencia, que

lhe deo forças para supporlar esta terceira tortura, sem convir no

que lhe queriâo fazer dizer. Três horríveis torturas dadas a uma in-

feliz mulher! e então porque crime, suppondo mesmo a sua realida-

de? por uma differença de opinião religiosa. O resultado desta sce-

na atroz foi uma sentença iniqua, que a condemnou a ser publica-

mente açoitada pelas ruas de Évora, e a um desterro de dez annos,

não como convencida daquHlo de que era accusada, mas por não

ter querido ratificar a mentira que a violência dos tormentos lhe ar-

rancara duas vezes; e cumpre notar que se el!a a ratificara, teria

sido queimada. Deste modo a desacreditavão os Inquisidores por

uma pena infamante, só porque não tinhâo a satisfação de a fazer

morrer. Tal era a sua justiça ; e de mais a mais cumpria ainda ado-

)ra-la em silencio. Eis a prova.

Neste mesmo Auto da Fe se achava no numero das víctiraas
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André Francisco, deVílIa Viçosa, que a Inquisição não tinha poJi*

do perder por falta de provas, o qual não pôde deixar <le dizer a
algumas pessoas que lhe ficavão próximas, que a sentença desta jo-

ven , cajá leitura acabava de ouvir, lhe parecia bem severa. Bastou
esta única palavra para ser reconduzido ao tribunal, onvle os Inqui-

sidores, depois de o terem asperamente reprehendido daimpia insolên-

cia com que ousara criticar as decisões dos defensores de Deus, lhe

disserão que merecia o fizessem reentrar no cárcere, e que se poF
tim extremo de bondade e pura caridade christã conseniião em dar-

Ihe a liberdade, cuidasse para o futuro de se livrar de semelhanleí

indiscrições, que bem caras lhe podiào custar, se tornasse a commet-
le-las.

Esta infeliz mulher, cujos tormentos acabamos de referir, era

do numero dos condemnados, que a inquisição qualificava de di-*

minutos.

Distinguia ella três espécies de diiniaulos , e por este nome
entendia em geral aquelles cuja cotifií.sào era-imperfeita.

Na primeira classe incluia aquelles, a quem a esperança de sol-

dar a vida obrigava a se accusarem antes de serem condemnados, e

qiie por isso tiiihão tido, segundo ella, bastante tempo para bem se

examinarem e completarem a sua declaração.

A segunda ciasse compunha-se daquelles cuja confissão era pos-

terior ao acto de ouvirem a sua sentença de condemnação. A estes

fazia a Inquisição applicar a tortura, para que os tormentos os de-

terminassem a accrescentar o que faltava á sua confissão, cujo com-
plemento podia evitar-lhes o ultimo snpplicio. O Santo Officio Ira-»

tava este procedimento como um aclo de clemência ede misericórdia

extraordinária da sua parte.

A terceira classe era a dos infelizes que a aproximação da mor-
te determinava a se accusarem no momento em que lhes atavào a»

mãos na aclo de hirem para o suppiicio. A esles nao se a])[)licava

a tortura; mas, para se livrarem da morte, era necessário que no-

ínsassem todos aquelles que os tinhão accusado.

Para so conceber a atrocidade desta obrigação que se lhes im-

punha , cumpre recordar-nos que nunca se lhes fazia corihr<;cr , nem^

o verdadeiro crime de quo erao accusa(}os , nem os nomes de seus

delatores e teslcmunhas ouvidas conlTà' elles. ííra pois necessário que'

para os nomearem, os houvessem de adivinhar; o que pr.rece fisica-;

meob-í imí)os3Ível. Que resultava pois desta honivcl injustiça? que.

estes infelizes, reduzidos ti desesperação pelo apparato da níortei, o-

apertados pelos íiu]uisidorcs , cuja boea llies repetia friatuenle =r no-

meai vossos aeciisadore? e fíe.ircs salvos i^ procurando re(ordar-s«i

de todas as pessoas quo havido conhecido em líXla a sua vida, cn-
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Volviâo em suaa declarações seus parentes , seus amigos , seus cria*

dos, as pessoas do seu leve conhecimento, os mesmos estrangeiros,

•m fim todosaquelles deqiie a sua memoria conservava algumaide'ai

ç por este modo compromelliáo a existência de uma iniinidade d«

innocentes. Mas isto ainda os não saivava ,
pois suppondo mesmo

que designassem por este modo cem ou duzentas pessoas, como acon-

tecia frequentemetíte que, a pesar deste numero, lhes esquecessem

íilgiins de seus accusadores, porque muitas vezes não tinhão tido ami-

zade iniima com eljes , nem mesmo sabião o seu nome, só por esta

esquecimento erâo entregues ás chamíuas, e pereciào com a desespe-

ração de lerem denunciado á Inquisição, sem vantagem algun:rt pa-

ra elles, uma infinidade de innocentes. Daqui teve origem o provér-

bio liespanliol mãos atadas, terras abrazadas , isto he
,
que uma ou

muitas t rras se consideravão perdidas , logo que alguém era preso

pela Inquisição.

Se por um grande acaso acertavão em nomear exactamente

seus accusadores e as testemunhas quehaviâo deposto contra elles, ain-

da isto os não salvava; por quanto, se se notava que na sua decla-

ração nãotiohào mencionado algurnas das pessoas que lhes erâo mais

caras , como pai , mulher ou filhos , suppunhão que elles os que-

tião poupar, e os queimavão como culpados de reticencia voluntária.

Citemos alguns exemplos que nos fornece a Historia da Inquisição,

edição de 1769.

Foi preso pela Inquisição de Évora um morador deVilla Viço-

sa, chamado Jorge Francisco Mela. Pouco tempo depois da sua

prisão , e na esperança de conseguir quanto antes a liberdade,

accusou-se a si mesmo. Perguntarão-lhe os nomes de seuscomplices
,

de seus accusadores , das testemunhas : nomeou elle todos aquelles

-eujos nomes lhe vierâo ao pensamento ; mas a cada instante lhe

respondia o Inquisidor que isto não bastava; e deste modo designou

pelo menos quinhentas pessoas sem poder satisfaze-lo. Finalmente não
sabendo este desgraçado o que havia de fazer , e tendo percorrido

todos os nomes dos seus conhecidos , se recordou que uma de suas

íilbas entrara da idade de cinco annos no convento da Esperança.

em Évora. Apeijas a conhecia elle ,
pois havia sido educada pelas

religiosas desta casa , onde- depois tomara o veo e professara , e

por sua virtuosa conducta era o exemplo deste mosteiro. Este infeliz,

cujo desejo de salvar-se passava, por assim dizer, a loucura , depois

de haver accusado sua esposa . seus filhos , seus irmãos , accusou

tamb.^m^esta ultima filha, [migine-se qual seria a sua desesperação,

quando o Inquisidor lhe declara ainda que isto não basta
,^

e que
elle ouve pronunciar a sua sentença de morte. Vendo então que

lhe nâo resta já esperança alguma , declara publicamente , hindo
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para a fogueira, que be falso e quimérico tudo o que ate' alli dissera;

que o tetnor da morte fora somente quem o forçara a esta men-

tira; e que são innocentes todos quantos nomeara; pore'm foi quei-

mado como diminuto revogante^ isto he, que confessou em parte,

mas que se desdisse.

Maria Mendes, natural da villa de Fronteira, e moradora em:

Elvas, viuva de Gaspar Gomes Jacinto, sendo presa pelo Santo

Officio, coraproaietteo do mesmo modo mais de 600 pessoas, e nem
por isso deixou de ser condemnada á morte. Logo queellareconheceo

a sua desgraça, se retractou de quanto havia dito. Como nas pro-

cissõesi dos Autos da Fe erâo conhecidos pelos sanbenitos os des-

graçados destinados á morte, uma de suas filhas, procurando sal-

var sua infeliz mâi , chegou-se a elia, e lhe nomeou em voz alta

alguns de seus parentes, temendo que lhe tivessem esquecido, e na

esperança de lhe fornecer com isto algum meio de salvação. Minha
cara filha, lhe tornou esta desgraçada mulher, tenho nomeado todo

o Portugal e toda a Castella , e tudo me foi inútil.

Por estes exemplos se pôde julgar da degradação moral a que

a Inquisição tinha reduzido estes desgraçados povos, e se era ver-

dade ou nào que ella tinha extiucto nelles todos os sentimentos da

natureza, da humanidade, da justiça, da probidade, que em to-

da a parte constituem as bases da ordem social. É qual era o

crime desta innumeravel multidão de victimas? Já o dissemos em
outra parte : o serem Christâos novos. Estes frades não pareciào te-

los convertido senão para suppor que elles não tinhâo sido sinceros

em sua conversão. Se perraaneciâo Judeos ou Moiros, queimavâo-

nos; seseconvertião, também os queimavão : logo para onde deviâo

fugir para evitarem o cadafalso!

A confissão falsa ou verdadeira do crime que a Inquisição

procurava achat em um desgraçado, não o livrava da morte, como

acabamos de ver. A negação constante não lhe aproveitava mais,

bem que attrahisse mais interesse sobre o condemnado, pois que

em fim r^orria sem comprometter ninguém. Os desta classe erão qua*

lificados na sua sentença de morte de condemnados ihegatwos.

D. Jacques de Mello, de uma illustre casa de Lisboa ,
cavalleird

da ordem de Christo, capitão de cavallaria , eoíTiciai dedistincção, he

preso pela Inquisição com sua mulher e seus filhos. Fra elleaccusado de

ser Christãonovo, ecomtudo cumpria exactamcMilecom todos os deve*

res da Religião; mas era tal o odioso império que exercia o terror ins-

pirado pelalnquisição, que dispunha os individuos a fingirem deshuma-

nidade, e pura se pòreni a coberto dos atnques dc?te tribunal alíecta-

vão alc.o-rar-se quando vião passar as suas viclinias. D. Jacques de Mel-

lo linha cahido nesta íiaquci:a, e umatalconduclaihe havií. graugead©
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inimigos. Sua rnulho.r c seusnlhos, como disse, forão presos com ellc.

Acoslurriados á oppulcncia , supporlando .com impaciência o horror

dos cárceres, e totJo o género de privações, induzidos pelos conselhos

dos guardas e falsos presos que os inquisidores aju,ntavâo coin os

verdadeiros para espreitarem suas queixas, e induzi-los a falsos pro-

cederes, se deterrDÍnárão
,
para obler a liberdade, a aceusar o des-

graçado Mello. Negou este constantemente, e foi conde'r}]nado a ser

queimado como convicto negativo, isto he , como convencido, por-

qu-e negara; e morreo protestando que era bom Christãp , e invo-

cando o nom« de Christo ate ao ultimo suspiro.

Affonso Nobre, natura! de Villa Viçosa, e um dos primeiros

cavalheiros desta villa, onde linha sido juiz e provedor. da Miseri-

córdia, foi conduzido aos cárceres de Coimbra com reputação de.ser

em parte Christâo novo. Pouco tempo depois forão lambem presos

seu filho e sua filha, os quaes, o^.i por .máoB conselhos, ou inlimi-

dados por ameaças, depois de se haverem accusado a si próprios,

accusárâo lambem seu j)ai
,
que sahio no Auto da Fé condemnado

á morte como íiegativo. Quando este infeliz homem caminliava pa-
ra o supplicio, aconleceo passar muito perto de seu filho, que, hor-

rorizado da sorte de seu pai, lhe rogou houvesse de perdoar-ihe, e

aberiçoa-lo,. Eu te perdoo , lhe tornou -o pai , o iiayore&-mo redu-
zido a este estado por tua cobardia; pois lambem desejo que Deus
me perdoe, e assim o espero; mas não ie deito a minha benção,
pois não reconheço por me-ij fjjho aqu^Ue que a si próprio se des-

íionrou, e que sendo Christâo, quiz antes paàsar por Judeo. Rogo
conattido a Deus que seja servido converter-te e perdoar-le. Cami-
nhou depois á morte com uma constância heróica, e demonstraçòeâ
de uma sincera e solida piedade.

Joào de Sequeira e seu irmão, naturaes de Torres Alvas, ambos
tJlhos de uma lavandeira, forâo presos em Lisboa. Nesta mesma
occasião foi lambem preso João Travassos da Costa, que por mui-
tos ^an nos tinha sido vigário geral do arcebispado de Lisboa. Os dois
irmãos sustentarão afoiíamente que erâo innoceníes ; mas achan-
do-se convencidos por um grandíssimo numero de depoimentos, forâo
condemnados. O vigário geral Travassos, que, em razão da sua digni-
dade, tinha muitas vezes assistido á mesa do Santo Officio, e sabia
com que difficuldade sahiào da Inquisição os que alli entravâo uma
vez, ^perdoo logo o animo, confessou tudo o que os Inquisidores
querião, e accusou uma iníuiidade de pessoas, entre ellas João
de Sequeira e seu irmão, qwe provavelmente pelos companheiros do
seu infortúnio souberâo que Travassos depuzera contra elles. Effocti-
vãmente um destes irmãos, achando-se na audiência, disse aos in-
quisidores: Como podeis pensar, Senhores, que um vigário geral

ff^essm
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se tenha aberlo comigo, que não sen^lo mais que o filho de unia

pobre lavandeira, apenas poderia servir-lhe para lacaio? Se Tra-

vassos depoz contra mim , foi sem duvida porque julgou que culro

tanto haveria eu feito a seu respeito; mas de bom grado lhe per-

doo, assim como desejo que Deus me perdoe os peccados que te-

nho commetlido, sem comtudo me sentir culpado de coisa alp-

ma que em toda a minha vida commeltesse contra esle tribu-

nal. Se eu fosse Judeo, como vos persuadis, que difficuldade tona

de convir nisso para salvar a própria vida, não tendo aliaz bens

aiffuns que perder, quando assim o fizesse? Porém ouso lisonjear-

roe que Deus, por esle soffrimento, me oíTerece uma bella occa-

sião para -salvar-me, e nâo a quero deixar escapar. Estes dois ir-

mãos forâo queimados como negativos, e ate ao ultimo suspiro de-

tâo todas as possiveis provas de um sincero amor á Religião. O vi-

cário geral sahio neste mesmo Auto da Fe com o sanbenito, e vi-

veo sempre depois na maior miséria. Correo voz que á hora da mor-

te declarara ser inteiramente falso tudo o que havia deposto na In-

quisição contra si e contra os outros ; mas o Santo Officio nao tez

caso destas declarações. ^, . ~

Se a Inquisição perseguia desle modo os Chnstuos novos, tarn-

bem acontecia algumas vezes apossar-se de alguns homens quali-

ficados de Chrislaos velhos. Mas no fim do XVI século appaieceo

„rn regimento, pelo qual se declarou, que nâo senão recebidos os

depoimentos dos Christâos novos contra os velhos ; e que se acaso

al^um delles se permittisse accusa-los, só por isto seria reputado

fafsario , e consequentemente condemnado a açoites ou gales. Com-

tudo era valioso o seu depoimento, se se tratava de um Chnstao no-

vo : odiosa contradicçâo de principios, pois finalmente em todas as

iurisprudencias he sabido que um homem que depõe falsamente con-

tra um individuo, he inadmissivel e suspeito, quando falia contra

^'"^aptisla Fangueiro Cabros, natural de Elvas, e da primeira no-

breza da terra, foi preso e tido por Christâo novo em 8. grão
,
pro-

cessado e condemnado, e confessou depois, tendo ja as mãos ala-

das, isto he, quando já nâo podia ser posto a tormentos, nem por

con'egainle supprir por este meio cruel a insuíTiciencia da sua con-

fissão? Determinado comtudo a procurar salvar a vida a todo o pre-

ço , accusou quantos lhe vierâo á idea , e entre elles uma mulata in-

diana , addida ú familia de um de seus tios do lado por onde o sup-

nunhâo em parle Christâo novo. Sahio pois no Auto da l-e com o

sanbenito áe fogo revolto , e foi mandado para as gales. Pouco tem-

po bpois foi pr1.sa a mulata, que se defendeo «"^g-^-^fómeii eque

era Cbrislu velha ; e verificado o caso, foi reconduzido l<angneuo as



[ 169 3

prisões do Sanlo Offício , tlonde saliio segiinJa vez com carocha, e

depois de açoitado, mandado de novo para as gales, onde esteve cin-

co annos. Como o capitão da gale o tratasse com alguma distinc-

çâo em attençâo á sua qualidade, e o dispensasse, em consideração

ao seu nome , dos penosos trabalhos em que erâo empregados os de-

mais forçados, foi chamado á inquisição, e reprehendido mui seve-

ramente da sua indulgência. Cumpre observar que Fangueiro depu-

zera contra a mulata
,
quando se vio de mãos atadas, e quando, se-<

gundo dissemos, já não podia supprir por meio da tortura a insuffi-

ciencia da sua confissão ; nem elle podia então evitar a morte senão

depondo contra a mulata
,
que na verdade estava comprehendida no

numero de seus complices. Comtudo foi por ter fatiado em uma Chris*

tâ velha que elle foi novamente preso , açoitado e condemnado a

No convento dos Recoletos de Lisboa, sito no Campo do Cur«

ral , vivia um religioso, homem douto, de muito boa familia , e na-?

tural desta cidade. O appelíido da sua casa era IVavassos da Costa,

primo do vigário geral de que falíamos antes. Este religioso era Chris>^

tão velho; mas isto não impedio que , esquecendo-se de si , se não

tornasse verdadeiramente Judeo; e foi tão excessiva a sua teima, que

procurou corromper seus irmãos, e communicar-lhes seus erros. Ten-^

tando inutilmente os religiosos do seu mosteiro torna-lo ao seu de^

ver, virão-se por hm obrigados a denuncia-lo ao Santo Oíficio
,
que

o processou, condemnou , e queimou
,
protestando elle ate' ao ultimo

instante que morria na lei de Mojses , a qual somente tinha pôr ver-

dadeira.

Na sentença de morte, lida publicamente no Auto da Fe', o

qxjalificárão de Christâo novo ; mas temendo seus par«níes que esta

imputação cobrisse de deshonra toda a sua familia, fizerâo as suas

repre>entaçòes á Inquisição. Concordavão elles que o Uecoielo fora

justamente condemnado e punido ; mas que não devia ser qualificado co-

mo tal , para não cobrir todos os seus parentes de infâmia e oppro»
brio. Permittio-lhes o Santo Officio que provassem o que avança vão ;

fez-lhes justiça; riscou-se o que se havia escrito no fim da senten-

ça do defuncto , c forão reconhecidos por verdadeiros Christãob ve-

lhos. Eis aqui pois um Christâo velho condemnado, e morrendo
obstinado no seu erro.

Por este modo linha chegado a Inquisição a estabelecer uma
liRÍia de decnarcação entre os Catholicos : a gloria ou a vergonha de-

pendiâo de uma data.

Francisco d' Alvito Cabral , natura! de Elvas, filho de André
Martins Cabral , e um dos mais disíinctos cavalheiros da mesma ci-

dade, era um inimigo jurado de tudo o que se chamava Christãos

novos; e quando linha occasião , es perseguia a torto e a direito.

Z 9.
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Esle procedimenio deo cansa a dizer-se que siía mâi
,

por pr.r-

te de um de seus avós, tinha ainda uma pequena porção ck sangue

de Clirislào novo, bem que todos os outros seus antepassados , tan-

to paternos, eomo maternos , fossem verdadeiros ''hrislâot \elhos.

Depuzerâo alguns inimigos contra Alvito e D. Brites de Sequeira sua

tia, irmã de sua mâi. Ambos forâo presos. Francisco d' Alvito con-

fessou sem. difficuldad0,esahio reconciliado, isto he^ levando o san-

benilo no Auto da Fé.

Depois que tornou para casa de seu pai , não podendo esto

vê-lo rnfris, pela affronta que espontaneamente adquirira e fizera

a toda a família, oexpulsoAi decasa, een«iou a Hespanha. Alliper-

sistio algum lempo, er.írou religioi.o de S. Francisco, e voltou de-

pois a Portugal, onde o obrigarão a despir o habito os fradessda

sua ordem, fazendo declarar nulla a sua profissão, com o pretex-

to de ter estado na Inquisição, de haver sabido reconhecido por

Judeo, e confirmado como tal por wia propna confissão; de sort*

que depois que se concluio a paii entre Hespanha e Portugal, residio

em Elvas em habito secular.

Sua tia D. Brites de Sequeira tomou um expediente inteira-

mente opposto ao que adoptara seu sobrinho. Para se justificar ai-

legou que era Chrisiâ velha , e foi jiosta em liberdade, depois de

haver sido reconhecida por tal. Deste modo ficou evidente que Fran-

cisco d' Alvito não era Christâo novo, posto que tivesse passado

por tal.

As testemunhas que havião deposto contra D. Brites sahirao

eom carochas, e forão condemnadas a açoites e a gales. Ainda he

novamente preso Francisco d' Alvito ,
qi^e depois de passar longo

tempo nos cárceres da Inquisição, sahio tinalinente com carocha ,,
e-

foi banido de Portugal por dois annos, e isto por se haver accusa-

do falsamente de judaismo, sendo aliaz Christâo velho, e por ha-

ver sido causa da desgraça de um grande numera de pessoas, por seus-

aepoiir.entos Eis aqui pois mais um homem condemnado, nao preci-

samente porque se reconhecera Judeo de origem, mas por haver in-

sultado em sua pessoa vcono- esta coafissão ,
aqualidade deChrislao

velho.
, >i j

Francisco Lopes Margalho, natural de Elvas, conhecido ^de.

todos por Christâo velho, vendo sua mulher presa pela Inquisição,;

resolveo hir accusar-se, e o mesmo aconselhou a um sobrinJK) seu,

por no«.e Manoel Lopes Ton-es , o qual lho tornou que tal não fe^

ria, pois era Christâo velho; mas isto não impedio o lio de hiraa

Santo Officio, como havia projectado. Comtudo o sobrinho provou

quem era, e ficou socegado , eo tio íoi punido por uào haver respei-

tado o seu útob de Christâo velho.
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Anlonio Gonçalves, natural de Olivença, e rnorador em Ca-
banas, bispado de Viseu , conhecido e tido por Christào velho, foi !t;oU

tido na in^iisiçâo, e sahio com o sanbenilo no Auto da Fe do an-

no de 1660.

O chamado Meia Noite, natural d' Abrantes , eChristâo velho,

era inimigo declarado dos novos, e isto motivou a sua p.erda. ív^lo_

Jiomem, que era um perfeito espadachim, mostrava scínpie uma ale-

gria extrema, quando via comluzir aoSanto Officio Chrislâos novo?,

insultava a sua desgraça, dizia-lhes injurias, e os accompanbava mui
repetidas vezes até ás portas da inquisição, chamando-Ihes Judeos,
e fazendo mil imprecações contra elles. A quem imputaremos nós

a baixeza destes insultos, e a funesta vingança que delles se tirou,

ienâo á direcção que a Inquisição dava ás opiniões? Convenciona-
rão-se pois doze Ohrislâos novos,, que se chegassem a ser presoà^,

obrarião de concerto accusando. Meia Noite de haver judiado coin

elles, e ficarão de acordo no que devião dizer, para que os seus depoi-

mentos podessein ser conformes em todas as sua& ciicunstancias.

Forâo com effeito presos estes doze conjurados. Cada qual, accusan-
do-se a si mesmo, depoz que em tal dia, em tal lugar, e em tal oc-

casiâp, o chamado Meia Noite, com taes e taes , nomeando os seus

onise couypanheiros , se tinhão mutuamente declarado
,

que vivião

na observância da lei de Moyse's; e quando, os Inquisidores pergun»
ta vão a cada um que depunha, se Meia Noite era Christâo novo

,

cada qual, segundo havião convencionado, respondia que nadasabia
;

mas que na aceusação de que se tratava. Meia Noite ihes havia de-
clarado' que era Chrislã» novo, e que todos o havião crido debaixo
da sua palavra. Com esta precaução, evitarão as doze tesletnunhas
o risco a que inetitavelraente eslavao expostos, segundo o regimen-
to., aquelles que accusavão um Christão velho de haver judiado. Sea-
do este desgraçado conduzido ao cárcere , e achando-se assim acou-
sado pelo testemunho inteiramente conforme de doze pessoas ( caso
sem exemplo na Inquisição, onde jamais houve duas teslemunhas
conformes ), vio-se na impossibilidade de as contradizer; ccomo nãq
era de familia distincta, nera podia nomear algum de seus bisavós,
bem que todo o mundo o tivesse por Ghrislão velho, foi considerado
pelos inquisidores como Christão novo, processada, e queimado: q

quando hia para o supplieio, exclamava em alta voz, q-ue na sua
pessoa faziâo morrer utn Christão velho..

No principio deste iivro demos uma id€'a em geral, da Inquisi-
ção de Goa, e termina-la-heroos agora por uma relação aulhenticí^

dos tormentos que alli soffreo Mr. Dellon , Francez de nação. Ella
ssrvirá de fazer conhecer esla casa no seu interior . e passa.nios a
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ã

transcrevc-Ia aqui tal qual appaieceo naquelle tempo. He o próprio

infeliz que ref&re a sua historia.

Vivia eu em Damão, diz elle, por uma maneira mui tranquilla

c agradável. Era alli mais estimado e maÍ5 procurado do que natu-

ralmente se devia esperar de um medico da minha idade, e tinha

adquirido amigos, em cuja conversação podia descançar das fadigas

do estudo, e das que andâo annexas á minha profissão. Parecia que

nada era capaz de perturbar o meu socego
,
quando permittio Deus

que contra mim se suscitasse uma horrivel perseguição, á qual não

succumbi por milagre. Fui preso por ordem da inquisição , e alli

processado pelo modo que depois se verá.

A casa da Inquisição, a que os Portuguezes chamão ^Sanía Ca-

sa, está situada em um dos lados da grande praça fronteira ácaihe-

dral , dedicada a Santa Calharina. Esta casa he grande e magnifi-

ca , com três portas na frente. A do meio, maior que a dos lados,

corresponde á escada principal por onde se sobe ao salão de que adian-

le faliarei, e as dos lados vão aos quartos dos Inquisidores, cada

um dos quaes tem sobeja capacidade para alojar um trem considerá-

vel. Alem destes ha outros muitos quartos para os oíficiaes da casa.

Mais dentro está um grande edifício, dividido em muitas casas de

dois andares, separadas umas das outras por palcos. Em cada andar

lia um corredor ,1 em forma de dormitório, dividido em sele ou oito

quartos ou cárceres, cada um de dez pes em quadro, ecujo nume-

ro total chegará talvez a duzentos pouco mais ou menos.

Destes dormitórios ha alguns que tem cárceres obscuros, sem

janella alguma, nem lugar por onde possão receber luz senão pela

porta, que ordinariamente está fechada, como logo cxplicareK Es-

tes cubículos são também mais baixos que os outros, e fizerão-me

ver um em cerlo dia que me queixava de ser tratado com demasia-

do rigor, j)ara me fazerem conhecer que o poderia ser amda mais.

A' excepção destes quartos escuros, todos os mais são quadra-

dos, de abobada, caiados, limpos, e esclarecidos por uma janellá

de grades, que se não fecha, e á qual não pôde chegar o mais agi-

gantado homem.
As |)aredes destes cárceres tem ao todo cinco pes de grossura.

Cada cubiculo he fechado por duas portas, uma por dentro, e ou-

tra porfórada parede. A de dentro he de duas meias portas, forte,

bem chapeada, e aberta por baixo em forma de grade. Esta porta

tem no alto uma pequena janella ou postigo, por ondeos presos re-

cebem a comida, a roupa, e o mais de que necessitão , e que pof

elle pode caber. Este postigo he fechado á chave com dois grossos

ferrollios.

A porta-que fica fora da parede não ho ião forte nem ião gros-
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sa como a outra, maa sim inteiriça, e sem abertura alguala. Ordi-

nariamente esiá aberta desde asseis horas da manha ale ásonze, pa-

ra que possa entrar o fresco pelas grades da outra, e deste modo se

purifique e torne mais saudável o ar destes cárceres. Nas demais ho-

ras do dia está lambem fechada como a primeira.

A cada um dos infelizes que são conduzidos a estes cárceres se Já

um cântaro com agua pafa se lavarem, e uma bilha a quechamâo
Gurguleta , lambem cheia de agua para beberem , com um copo

oa taça de uma espécie de barro, que se acha commummente nas

índias, e que tem a propriedade de refrescar admiravelmente a agua
,

qwando alli a conservâo por algum tempo. Igualmente lhes dào uma
vassoura para varrerem o quarto, utr^a esteira para deitarem sobre

um estrado em quedormem, um vaso para assuas precisões, quese

despeja de quatro fmtjuatro dias, euma espécie de pequeno alguidar

para o cobrir, e que também serve para deitar o lixo do cárcere.

Os presos são mantidos segr.ndo ouso do paiz ; os negros com
cangica ou papas de arroz e um pouco de peixe frito, os brancos

do mesmo modo, á excepção de lhes darem fruta e alguma carne

ás quintas feiras e domingos ao jantar, mas nunca á noite, mes^

mo em dia de Páscoa; eeste regime não se observa menos por eco-

nomia
,
que por mortificar mais as pessoas qiie se pretende haverem

incorrido em excommunhão maior, e livra-las ao me«kmo tempo do
mal cruel a que os Judios chamâo Mordechi

,
que nâo he mais que

uma indigestão. Esta enfermidade be frequente e perigosa nestes

climas quentes, e sobre tudo em um lugar onde se nâo faz exercí-

cio algurn.

Começa ella quasi sempre por uma febre violenta , accompa-
nhada de tremores , anciedades e vómitos. Estes accidentes são lo-

go seguidos de delirio e da morte, se se lhes nâoappiica um pron-

to remédio. Ha para isto um de que os índios se servem com pre-

ferencia a qualquer outro, porque a quotidiana experiência lhes teín

feito conhecer que neste caso he especifico» e que se o não appli*

cão, expõem o enfermo a um perigo evidente.

Consiste este remédio em applicar um ferro em braza ao calca-

nhar do enfermo, na parle mais calosa edura. Para isto seservera,

ou de ura espeto, ou deoutro qualquer ferro que tenha a mesma fi-

gura, com o qual atravessâo esta parte, e nella o deixão ficar até

que o doente, gritando, dê a conhecer que sente o calor. Esta ope-

ração he comtudo mui pouco dolorosa, e nâo priva o doente, a
quem seapplica, de andar immedialamente com o mesmo desemba-
raço que d*antes, se outros motivos o nâo obrigâo a ficar decama.
Só por este meio pois, se seapplica atempo, he que se atalha qua-

si infallivelmente este mal cruel; euma pesica que sem este soccor-

1991
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ro correria risco de perder a vida, so acha tnuilas vezes curada em
rnui pouco Icmpo seria oulro remédio mais que este. Cumpre obser-

var de pas&agem que a .sangria lie inteiramente perniciosa ncsla cas-

ta de moksli-as, e qtre um medico estrangeiro
,
que se acha nas ín-

dias, deve ter todo o cuidado de senão enganar, pois nisto vai a vi-

da do enfermo.

Os que morrem na prisão são enterr?.dos mesmo lá dentro, sem
ceremonia algíirria religiosa ; e se acaso ( segundo as máximas deste

tribunal) são julgados dignos de morte, osdesosí.ào, econservâo suas

ossadas para serem queimadas no primeiro Auto da Fe'.

Como reina sempre muito calor nas índias, e na Inquisição se

não costuma dar cama a ninguém , nunca os presos vêm fogo nem
outra luz mais que a do dia. Ha em cada cubiculo dois estrados pa-

ra se deitarem, poríjue, quando a necessidade o requer, encerrão dois

presos no mesmo cárcere. Além da esteira que se tlá a cada um,
concede-se também aos Europeos, ou ás pessoas de dislincçâo, uma
colcha ou coberta acolchoada

,
que dobrada lhes serve de colchão,

visto não ser preciso cobrireoi-se em um pdiz tão quente como as Iji-

dias , a íiào ser para se iivraren» de uma esf)ecie ])articular de mos-

quitos, de que muito abunda o paiz, e que constituem utua das. maiores

incoirimodidades cjue se soffrem nesta triste habitação.

Ha em Goa dois inquisidores. O primeiro, aquechamâo Inqui-

údor j\Ior ^ he sempre um sacerdiite secular , e o segundo um reli-

gioso da ordem de S. Domingos. Tem mais a iritpjÍ5Íçào grande nu-

iiioro <]e olíiciaes , de todas as ordens religiosas , denominados De-
•pulatos do Santo Ofjicio ,

que assistem ás julgaçòes dos culpaiJos,

ao exame einstrucção de seus processos; mas nunca vão ao tribunal

sem aviso dos Inquisidores. Ha igualmente cu-tros officiaes a que

chamà(j Qualificadores do Santo Officio , aos quaes se deixa o cuida-

do de examinar nos livros as proposições que se suspeilào conter al-

gunia coisa contraria á pureza da fe, e eites não assistení aos pro-

cessos, nem vão ao tribunal senão para fazerem o seu relatório to-

cante aos objectos que lhes forão couj/nettidos.

Ha ale'm destes um promotor, um procurador , e advogados pa-

ra os presos que os pedem, e que servem menos dedcifendè-loi
,
que

de saber seus raai« occultos sentinjenlos", e engsna-los; e mesmo
quando não houvesse motivo para duvidar da sua fidelidade, a sua

protecção e auxilio serião sempre muito inúteis aos accusados , visto

não poderem fallar-lhes nunca senão em presença dos seus juizes ou

das pessoas por elles enviadas para lhes dareín conta destas conferen-

cias.

Ha na Inquisição outros oíTiciaes conhecidos pelo nome de Fa-

miliares do Santo Officio ,
que são propriauiouti? os alcaides deste
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tribunal. Todas as pessoais , de qualquer condição qme sejâo , fn7.?m

gala de ser admittidas nesíe nobre exercício, sem excepUiar piinci-

pes nem duques. O sen emprego consiste em Jiir prender ss pessoas

accDsadas ao tril)iínal5 e de ordinário se costuma enviar um familiar

da mesma ccndiçr>,o que a pessoa que se quer fazer prender. Estes

oíficiaes iiâo percebem salário algum, antes bem recompensados se

juljj^âo com a honra que pretendem ler em servir o Santo Officio.

Todos elles trazem, como signal honorifico, uma medalha de oiro

onde estão gravadas as armas da Inquisição. Quando se trata de
prender alguém, vâo sós, e lhe deciarão que he chamado pelos In-

quisidores. Então he indispensável segui-los sem replicar , pois á me-
nor resistência que se lhes quizesse fazer, todo o mundo se prestaria

denodadamente ú execução das ordens do Santo Officio.

7\!e'm destes officiaes ha também secielario? , meirinhos , um al-

caide oi3 carcereiro, e guardas para vigiarem os presos , e ministrar-

ihes o sustento e o mais que lhes he neceõsario.

Como todos os -presos estào separados, e raras vezes acontece
ajuntarem dois no mesmo cárcere, quatro pessoas são mais que bas-

tantes para guardarem duzentos. Faz-se observar na Inquisição um
silencio perpetuo e exactissimo; e se um preso emprehende queixar-
se, chorar, ou mesmo rezar mais alto , arrisca-se a levar chibatadas da
mão dos guardas, pois ao mais leve ruido que estes ouvem , correm
Jogo ao lugar onde elle se faz para advertir que se calem; e se o
preso não obedece ao primeiro ou segundo aviso, entrão dentro,
e o espancão desapiedadamente. Este procedimento serve não so-

mente para corrigir os que são castigados, mas também para in-

timidar todos os outros que ouvem os gritos e as pancadas , em ra-

zão do profundo silencio que reina nesta casa.

O alcaide e os guardas estão continuamente nos corredores, e

alli mesmo dormem todas as noites.

O inquisidor, accompanhado de um secretario e de um inter-

prete, visita todos os presos de dois em dois raezes pouco mais wi
RK^nos. Pergunla-lhes se precisão de alguma coisa, st; lhes trazem
a comida ás horas prescriplas, e se tem que fezer alguma queixa dos
officiaé's que os guardão. O secretario escreve as respostas que cada
um dá a estas três perguntas, e feito isto, se fecha immediatamen-
te a porta.

Estas visitas em fim não se fazem senão para fazer brdhar ma-
is a justiça e a bondade, que tanto se ostenta neste tribunal ; nem
jamais servem de utilidade e allivio aos presos que tem a simplicida-
de de fazer taes queixas, pois estas ao contrario só contribuem pa-
ra depois os fazerem tratar com mais deshnmanidade.

Nem por isso os ricos são mais bem sustentados que os pobres,

Aa
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a qiíe.Ti siippreíti do necessário com aquillo que se confisca aos ou-
ros ;

pois o Santo OíTicio não dsixa de apossnr-se de lodos os bens

moveis e immoveis de quantos tem a desgraça de lhe cabir nas

mãos.
Os bens dos que sâo punidos de morte, e os dos que a evitâo

por sua confissão, são i;;iialmente confiscados, porque tanto uns co-

mo outros se reputão culpados; e como os Inquisidores não desejão

mo os bens, e , segundo as leis do tribunal , não se

entreg^ào ao braço secular senão os relapsos, e os que não querem
concordar cm suas accusações , os juizes empregão tudo para obrigarem
os presos a confessar, sem esquecer também a tortura. Elles tem mesmo
a bondade de a dar mui violenta a estes accusados para lhes salvarem
a vida, forçando-os a confessar o crime de que sâo accusados; porem o
verdadeiro motivo que tão fortemente lhes faz desejar que elles se

accusem a si mesmos, he porque declarando-se um individuoasi mes-

mo culpado, não tem o publico lugar de duvidar que seus bens lhe

tenhão sido justamente confiscados: e perdoando a pena de morte

a estes pretendidos culpados, fazem brilliar aos olhos tios néscios uma
bondade e uma justiça apparente , que não contribue pouco para
conservar a idea que so lem da samidade e doçura deste tribunal,

que sem este artificio não poderia subsistir por muito tempo. Não
be fora de propósito explicar aqui que aquelles que tem assim evita-

do o fogo por sua confissão forçada, são obrigados
,
quando sahem

das prisões do Santo Officio, a publicar que se usara com elles de

muita bondade e cleoiencia em lhes conservar ávida, que juslamen-

te merecião perder
; por quanto , se qualquer , depois de se declarar

culpado, e ter obtido a liberdade , tentasse justificar-se , seria logo

denunciado, preso , e queimado no primeiro Auto da Fe , sem es-

perança alguma de perdão.

Se niAiitas vezes se fazem morrer Christâos falsamente accusados,

e mui pouco convencidos de haverem judiado , como facilmente po-

deriâo reconliecer os juizes se quizessem dar-se ao trabalho de exami-

nas as coisas sem prevenção, e considerar que entre cem pessoas con-

demnadas ao fogo, como Judeos , apenas se acbão quatro que pro-

fessão esta lei á hora da morte
,

gritando os demais , e protestando

sempre, ate ao ultimo suspiro
,
que são Christâos

,
que toda a sua

vida o forão
,
que adorão n Jesu Christo corno seu único e verdadei-

ro Deus, e que só na sua infinita misericórdia , e nos merecimentos

de seu adorável sangue h« que fundão todas as suas esperanças
(
po- •

lém os grilos e declamações destes desgraçados , se se póile ilar este

nome aos que soffrem por não confessarem mentiras, não podem de

modo algum abalar estes juizes , os quaes imaginâo que c>la confis-

f.ão aulhenlica da sua fe, que um ião grande numero de pessoas
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tax á hora da morte, nem ao inenos merece a mais lève reflexão, e

crêii) qiití utti corto numero de testemunhas, a quetn somente o me".

<jo do fogo obriga a accusar pessoas inteiramente innocentes , será

umíi razão assaz forte para os livrar das justas vinganças de Deus) ;

se tantos Christãos, digo, passando por Judeos , são itijustamenle en-

tregues af>s alg-oKes em todas as inquisições, não se cornmeitem me-

nored nem menos injustiças nas índias contra os que pão accusados

de magia ou sortilégio, e como taes condemnados ao fogo. E para

esclarecer isto-mais, cumpre observar que os Gentios, que, no paga-

nismo, observão uma infinidade de snperstiçòes para saberem
,
por

exemplo, o êxito de um negocio ou de uma enfermidade , se são ama-
dos de certas pessoas, quem roubara qualquer c>)isa que se perdera , e

outras coisas desta natureza ; que estes (lentios , digo, nâo podem
nem de todo nem em parte esquecer-se de taes superstições , ao pQii»

to de não as praticaretH repelidas vezes depois de baptizados (o que

nâo causara admiração, se consideraruios (]ue em França , ondeha
tantos séculos foi estabelecida a Religião Chrislâ , se achâo com-
tudo tantas pessoas que acreditão e se entregão a estas impei linen-

tes ceremonias, que um íào longo espaço de tempo lhes não pôde

ainda fazer esquecer ); que esies Gentios, novaiuente convertidos á

fe ,
passarão a melhor |jarle da sua vida no paganismo, e que domi-

ciliados e vivendo nos estados portuguezes das índias, ou corno' vas«

sallos, ou como escravos, não nrudão ordinariamente de religião

não na esperança de serem mais bem tratados de seus senhores ou
amos. Conitudo esta espécie de faltas, que em pessoas grosseiras e

igfiorantes merecião a meu ver mais a pena de açoites que o do
fogo, não deixão de ser expiadas por este cruel supplício , segundo

as máximas deste tribunal, todas as vezes que delias são convenci-

das; pela segunda vez , se tem confessado a primeira; ou pela pri-

meira, se persistem em negar: e a Inquisição pune nâo somente os

Cbristãos que caheu) ou são accusados de haver caliido nos casos que
ella temdireito deconhecer, mas ainda os Mahoinetanos , os Gentios

ou outros estrangeiros, de qualquer religião, que sejão culpados de
algum destes crimes , ou que tem feito algum exercicio da sua reli-

gião nas terras sujeitas ao rei de Portugal
;
pois ainda que o rei

perinitta a liberdade de consciência, o Santo Officio, interpretando

esta permissão , consente sim que os estrangeiros vivão na sua reli-

gião , mas faz punir como culpados os que pralicão algum exerci-

cio delia. E como nas terras do doniinio porluguez nas índias , ha
nuiito mais Mahometanos e Gentios

,
que Chrislãos, e a Inquisi-

ção, punindo de morte Os Christãos relapsos, nâo condemna nunca
ao ultimo supplicio os que nâo sáo baptizados , ainda que cem ve-

zes íecahissem nas mesmas faltas, e quando muito soffrem a pena
Aa ^2
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de desterro, de açoites, ou de gaitas, este temor de serem condem-
nados ao fogo impede que muitos dellesabracem oChristianismo. O
SaiUo Officio, bem longe de ser útil nestes paizes para a propagação
da fe', só serve de afíastar os povos da Jgrcja , e horroriza-los com
eilí

O encadeamento perpetuo de accusações, que necessariamente
resulta de tudo o que acabei de expor, e a liberdade que cada
mn se dá de denunciar impunemente aquelles de quem he inimigo,
laz com-que as prisões da Inquisição nao estejao por muito temj)o
vasias ; e ainda que os Autos da Fé se facão, ao mais tardar, de
dois era dois annos , ou de três em três, nunca apparecem em cada
um menos de duzentos presos, e ás vezes mais.

O verdadeiro motivo das perseguições que os ministros da In-
quisição me fizerâo soffrer, foi um ciúme mal fundado dogoverna-
dor de Damão. Não he difficií julgar que este motivojámaisfbi alle-

o no meu processo; mas, para satisfazer a paixão deste governa-
dor, servirâo-se de diversos pretextos, e acharão em fim o meio de
me prenderem e affastarem das índias, onde talvez teria passado o
resto dos meus dias.

He necessário confessar que ainda que os pretextos de que se

servirão fossem insufficientes para pessoas instruídas na fé e em direi-

to
,
parecerão comludo de muita monta aos Portuguezes , segundo

as suas prevenções e máximas, de sorte que eu mesmo os achei tão
plausiveis, que nao descobri as verdadeiras causas da minha prisão,

senão na continuação do meu processo.

Á primeira occasião que dei a meus inimigos de se servirem da
Inquisição para me perderem, foi urna conversação que livecomum
religioso indiano, Iheologo da ordem de S. Domingos. Mas antes

de passar adiante, devo aqui dizer, que ainda que os meus costumes"

não lenhão sempre sido inteiramente conformes á santidade da Heli-

ião em que fui baptizado, todavia fui sempre muito aferrado á
fc de meus pais, isto he, á da Igreja C^atholica Apostólica e Romana

,

e Deus me dco mais affeição ás instrucçòes que nellu se recebem,

do que tem ordinariamente a maior parte dos Christãos. (íostei pois

sempre de ouvir e de ler, e nada tenho lido com tanta aiVciçãocomo
as Santas Kscriluras, tanto do antigo como do novo Testamento,
que ordinariamente trazia comigo. Ate mesmo titdia cuidado de não
ignorar inteiramente a theologia escolástica, porque nas longas via-

gens se trata continuamente com toda a casta de pessoas, entre as

quaes se achão de todas as religiões e de todas as «íeitas ; e eu com
muito gosto disputava com os hereges e scismaticos que encontrava

no caminho. Comigo costumava trazer livros que tralavão desta

matéria , e entre elles um reiumo de theologia pe!o padre D. Tu-
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dro.de S. José, religioso reformado de S. BerriarJó, e assa Z' me
havia inslniido pelas conversações e leituras que fizera nas longas
viagens c]o mar, e na residência que já tinba feilo em muiío; lu-?

gares da In iia. Julgava pois eatar em circuoslancjas de enlrar em
tonversação^e Mjesino em disputa cora os tbeologos de profissão,®

muiinnoceiJiteiBent&cahi no laçoqiie me armou eslí? religioso dominicai
Assisti , c.onoo. já disse, por espaço de quinze dias no convento dm
•DominJcQs; Gonliínuava a viver com .lodos os religiosos na melhor
harmonia,, ©todas as ve.-íes. que se rne havia offerecido oecasião, os

tinha servidos em reconhecimento da ^niijzade que me testemunha-
vão, e dos favores que particalarmenle havia recebido do padre
João de S. Miguel, 'rinhamos todos frequentes conversações; ,e uma
que, tive com este religioso, de qu:?. fali o,, foi sobre os effei tos do.bap*
tismo. Convjídíamos nas. três espécies que a Igreja Cathc4íca reeo»

nhece; mas eu , unicamente por conversação, e nào por ter nisso a
mais leve duvida, quiz negar o effeito do baptismo, de desejo, e para
sustentara minha opiniâo', alíegueiesta passagem : JVísi quis renaius

fuerit ex aqiia et Spiritu Saneio , etc.

Apenas eu tinha acabado de fallar, se retirou este bom. padre,
sem me dizer palavra, como se o chamasse algum negocio urgen-
te , e foi, segundo as apparencias , denúnciar-me ao commtssari©
do Santo Officio. Fallei depois muitas vezes a este mesmo religio-

so ; e como eile continuou a mostrar-rae o mesmo agrado, esiava
eu bem longe de crer que me houvesse armada semelhante aleivo«

sia.

Tinha-me achado muitas vezes em ajuntamentos aonde se le-

vâo pequenas caixas, em que está pintada a imagem da Virgem
Santi^ima, ou de algum Santo, a qual os Portuguezes eostumào
beijar, e aonde os devoto& destas confrarias deitâo esmola, queren-
do; mas ninguém se pôde di&pensar de beijar estas imagens, sem
escândalo dos assistentes. Apenas tinha eu então ^4 annos com
pouca differença, e não possuía toda a prudência que se requer eni
quem vive entre estrangeiros, a cujos uso& e costumes convém con-
formar-se qualquer quanto possa ; e como além disso não estava
acostumado a laes ceremonias , recusei muitas vezes tomar e bei-

jar estas caixas, donde se inferia bem temerariamente que eu des-
prezava as imagens , o. por conseguinte era herege..

Achei-me um dia em casa de um cavalheiro portuguez, a tem-
po que se hia sangrar um fillio seu enfermo, e vi que este joven tU
nha á cabeceira uma imagem da Virgem Santissiraa, feiía de mar-
fim, a qual beijava repetidas vezes, o co-m eila estava son3j)re fai»

larido. Este modo de honrar as imagens he muito ordinário nos
Porlugueze*, e me fazia alguma pena, porque com efíeilo o& ha-

gpv
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regei,, interpreta ndo-o a mâl , islo os õfnbaraça, tanto como outra
qualquer coisa, de voltarem á Igreja, Disse pois a esle joven quo
se não tivesse cuidado, salpicaria de sangue a imagem; e leado-
me elle respondido que-iião podia resolver-se a deixa-la , represen-
tei-llie que isto embaraçaria a operação. Elle entào me lançou em
rosto que os Fraricezes «rão hereges, e não adoravâo as imagens;
ao que respondi que cria que ellas se deviào honrar; mas que o
verdadeiro uso da palavra adoração não podia ter lugar senão a
respeito das imagens de Jesu Christo, e que mesmo esta adoração
se devia referir ã Jesu Christo representado nestas imagens; e a
este respeito citei o Concilio dé Trento, Sessão S5*

íQuasi por está occasião aeoialeceo que vindo a minha casa uno
vizinho meu, e vendo unj Crucifixo á cabeceira do meu leito, me
disse

: lembrai-vos de cobrir esta imagem, se acaso vos acontecer
mandar vir a vossa casa alguma mulher, e te-ia ahi. Como credes
^ós pois, Senhor, lhe tornei eu, que possa ninguém occuhar-se
aos-oihos de Deus? Sois aCaso do sentimento dessas miilheres de-
vassas, que existem enlre vós, asquaes, de()OÍs d« haverem mellido
debaixo da cabeceira de suas camas as contas e re!i«juias que tra-

zem ordinariamente ao pescoço, presumem poder enfregar-se sem
crime .â, toda a casta de excessos? Deixai-vos disso. Senhor, ten-
de mais altos sentimentos da Divindade, e não penseis que um
pouco de pano possa esconder nossos peccados aos ollios de Deus,
que mui claramente vê o que ha de mais secrelo em nossos cora-
ções. E demais, que outra coisa he este Crucifixo senão um peda-
ço de marfim ?

Ficámos aqui, e havendo-se retirado o meu vizinho, cumprio
exactamente coin o seu pretendido dever, hindo denunciar-me ao
commis^ario da Inquisição: pois cumpre saber de passagem que
todos aquelles que vivem em j^aizes sujeitos á jurisdicção do Santo
Olíicio , são obrigados, sob pena de excommunhào juaior reserva-

da ao Inquisidor geral, a declarar no prazo de oO dias tudo o que
•\írào fazer ou ouvirão dizer relativamente aos casos de que este

tribunal toma conhecimento; e porque muitos poderião não temer

esta pena , ou duvidar se effcctivamente tiuhâo incorrido nella, pa-
ra obrigar os povos a obedecer pontualmente a este preceito, esta-

belecerão os Inquisidores que todo aquelle que deixasse de fazer es-

ta declaração no sobredito prazo, fosse reputado culpado, e puni-

do depois, como se houvesse commettido os crimes que deixara de

revehir. Donde resulta que, em matéria de Inquisição, os amig.^s

entregâo S(?us amigos, os pais seus filhos, e estes, por um zelo in-

discreto, se esquecem muitas vezes do respeito que Deus e a na-

tureza lhes ordena j)ara com aquelles que lhes derão o ser.
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A obstinação que eti havia raosLrado em não quorer lra2;er con-
ias ao j)escoço , iiào coniiibuio menos para me supporern herege,
como a recusaçívo que fazia em beijar as imagens. Mas ò qne tieó

maior roolivo á minha prisão e condcmnaçào
, foi o di.^er eu em

certa parle, onde se failava da justiça dos homens
,
que dia merecia

mais o nome de injustiça. Q,ae não julgando elles senão porapparcn-
clas, que muitíssimas vezes enganâo , estavão sujeilos a não julij-ar

com eq\iida(^e senfio mui poucas vezes ; e que conhex:endo sór^enle
Deus as coisas ta es quaes são, só a elJe se poderia dar o nome de
verdadeiramente justo- Enlão um daquelles, diante de quem eu fai-

lava, tomou a palavra, e medisse: quegeralmente fallando era ver-
dade o que eu dizia; mas. que em fim cumpria fazer esíadistincçào :

que se em França se não adiava verdadeira justiça , tinhao eilesesta
vantagem sobre os Francezes; que entre elles havia um tribunal, cu-
jas sentenças nàoerào menos justas nem menos infaliiveis que as de
Jesu Chrislo. Acaso pensais vós, ihe disse eu ,. que os Inquisidores
sejão nienos homens, e menos- sujeitos ás- paixões que os outros jui-
zes? Nâo falíeis assim ^ me tornou esle zeloso defensor do Santo Of*
fioio; se os inquisidores juntos em tribunal são infaliiveis, be por-
que o Espirito Santo preside sempre ás. suas decisões. Não ]3udô
soíFrer por mais toíopo um discurso que me parecia tão desanazo-
ad^o; e para lhe provar por um exemp/o que os inquisidores não
erão o que elie dizia,, lhe rekri a aventura do padre Ephraim de
>íevers, Capucho francez, e missionário apostólico v nas índias, o
qual, segundo la BouJaye-íe-Gous.e Ta vernie*-, tinha sido meltido
na Inquisição por surpresa e ciúme , ha, 17 annos com pouca diffe-
rença, onde fora por espaço de anuo e meio muito maltratado, e
conclui dizendo-lhe que não duvidava, que este bom religioso fosse
mais virtuoso e mais illusliado que aquelles que assim o linbào feito
jazer em uma estreita prisão,, será ao menos lhe permitlirem rezar
no seu breviário. Accrescenlei que julgava a França feliz

,
por nun-

ca ler querido, admittir este severo tribunal, e que igualmente me
julgava ditoso, por nâo estar sujeito á sua jurisdicção. Esta conver-
sação não deixou de ser exactamente referida ao padre com missa rio;,
e isto, junto ao mais que eu. havia Já dito, sérvio depois para se
me fazer o meu processo.

Não obstante a inviolável segredo que a Inquisição exige por
juramento de todos aquelles que chegão aos seus Iribunaes, não
deixei corntudo d& ter uma leve noticia dos depoimentos que se
havião feito contra mim. Isto me fez temer que cahisse oas mãos
do Santo Offieio ,. e me determinei a hir procurar o commis-
sario, com cuja. protecção e conselhos contava

,
por lhe ter si-

do vecommendado por pessoas da maior, consideracuo , e poz me^
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baver elle sem])re mostrado a maior amizade desde que me achava
etii Dair)ào.

CòrTtei-llie pois sincera e exactamente o que se tinha pas-

sado , e llie roguei me quizesse instruir do modo porque devia

comportar-me daíii em diante. Fiz-lhe ver que como não liavia ti-

do má intenção , estava pronto a corrigir-me , e a desdizer-me,

se julgasse que eu tinha avançado alguma coisa digna de correc-

ção.

Confessou-me este bom padre que o meu procedimento tinha

escandalizado muitas pessoas; que estava persuadido que a n)inlia

intenção nào íora má, e que ate nada havia, em tudo o que eu
linha dito, que fosse totalmente criminoso; que todavia crie aconse-

lhava que me accomniodasse um pouco mais aos usos do povo , e

nào falhtsse tâo hvremente em taes matérias; que sobre tudo devia

ser mais circunspecto quando fallat^se das imagens , qiw eu muitas

vezes dissera nào' deviào ser adoradas, procurando prova-lo com
passagens da Escritura e dos Satítos Padres; que na verdade o povo

estava preoccupado de certos erros ligeiros, que passavâo por uma
verdadeira devoção; mas que me nào competia a mitao cuidado de

o corrigir e reformar.

Agradeci ao commissario 03 bons conselhos quen>ei]^o, eseparei-

me delJe rauito descançado
,
porque sabia que temiu-me accusado

antes de ser preso, já o nào podia ser pelas leis da Itujuisiçàu. Por

outra parle estava snmmamente satisfeito da equidade e inteireza

deste bom padre, porque xiào me tendo achado culpado, me havia

livremente dado os precisos conselíios para dalli em tliante nie con-

duzir com mais prudência do que ate alli, a fiin de nào dar para

o futuro sombra alguma de suspeita contra mim.
, Ainda qtie tudo o que fica exposto fosse mais que sufíkienle

para me perder, segundo as máximas da Intjuisiçào e os costumes

do paiz, comtudo nào hirião as coisas tào longe nem tào depressa,

se o governador de Damão se nào visse apertado do^ ciúme de que

fallci , e que injustamente concebera contra mim. Elle comtudo o

dissimulava tào bem
,
que parecia ser um dos mtrus melhores ami-

jços ; mas em quanto continuava a fazer-me boa cara , e me rece-

bia em sua casa com todo o agrado , instava vivamente com o commis-

sario do Santo Officio, para que escrevesse aGoa aos^ Inquisidores,

com o fim de os informar dos meus discursos; pí/is nào queria per-

der a occasiào que eu, sem tal pensar , lhe ministrara de se assegurar

de mim e affastar-me de Damão para sempre.

O motivo ou ©pretexto do ciúme de Manoel Furtado de Men-

donça fòrào as frequentes, mas innocentes visitas, que cu fazia a

uma Senhora que elle amava, e de quem era igualmente rpuito
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amacio, o que ou enlâo ignorava; econio julgava pelas appareacias,
temco que o.u fosse mais amado que elle.

Defroale tJa casa desta Senhora morava certo clérigo preto,
secretario do Santo Offibio

, que sentia por ella umn paixão tâo
forte como o governador, e a tinha sollicitado para satisfazer seus

infames desejos, ate' no tribunal da penitencia, como delia mesma
vim a saber. Este padre, observando-rae, tornou-se tão cioso co-
mo o governador; e ainda que até então houvesse sido meu ami-
go, e eu lhe tivesse feito serviços assaz importantes , não deixou
de se unir a Manoel Furtado para me opprimirem.

Ligados assim estes dois rivaes, apertarão ião fortemente com
o commissario, que em resposta ás suas participações, enviadas a
Goa a instancias delles , reeebeo ordem dos inquisidores para me
prender: o que se executou a M d'.-^ gosto de 1673 ás 6 horas da
tarde.

Sahia eu de casa da Senhora D. Francisca Pereira, a qual,
a não havereu) urgentes motivos, me não dispensava de visitar ao
menos uma vez por diâ. Esta generosa Senhora, que tinha um re-

conhecimento sem limites aos pequenos serviços que tive a vanta-
gem de lhe fazer, não se contentando com os ordinários obséquios
que aie fazia, desejou que eu viesse morar perto de sua casa; e
para me obrigar a isso, neste mesmo dia me tinha offerecido uma,
que lhe pertencia, fronteira á sua. Sahia pois de casa desta iilus-

tre Senhora, quanrlo se chegou a mim o ouvidor do criíne, e me
ordenou que o seguisse ate á cadeia, aonde me conduzio, sem me
dizer á ordem de quem, senão depois que alli me encerrou.

A pesar da grande surpresa que experimentei, quando ejte juiz
me pj-endeo , todavia, como me não sentia culpado, e quando mui-
to não imaginava ter sido preso senão por aígnra leve motivo, ji-

sonjeava-rae com bastante fundamento que Manoel Furtado, que
sempre me havia testemunhado muita amizade, não consentiria
que eu ficasse na prisão nem mesmo uma noite.' Mas quando o meu
conduclor me declarou que era por ordem da Inquisição, foi tal
o meu espanto, que fiquei por algum tempo immovel. Tornando
finalmente a mim, pedi que me deixasse fallar ao commissario;
mas por curaulo da desgraça soube que neste mesmo dia tinha oar-
tido para Goa, de sorte que não me restou outra consolaçào mais
que a esperança que cada qual me dava de obter logo a liberdade,
não só porque o Santo Ofíicio, me.dizião todos, he 'recto e justo,
mas também porque neste tribunal se propende muito para a cle-
mência, principalmente com os que confessão espontaneamente suas
fahas, sem se fazerem rogar por muito te/npo.

Todas estas boas palavras não impeiião que a minha presente

Bb
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desgraça me não fosse rnui sensível; e a vista de mcua amigos, qire

nâo doixavão de vir consolar-me, nao me dava allivio algum. El-

la servia nnicamenle de me affligir mais, pela comparação que fa-

zia do seu com o meu estado.

Como os meus inifnigos erão occultos, facilmente se confun-

dirão com os meus melhores amigos. O governador e o clérigo pre-

to , í^ue nada desejavão tanto como a minha ausência, souberào

dissimular admiravelmente a sua raiva e ciúme; o primeiro envian-

do-rae officiaes da sua casa para me assegurar q)ie tomava grande

parle na minha desgraça, e offerecer-me quanto coube>se em suas

forças; e o segundo vindo á g^radeda prisão derramar fingidas la-

grimas, que a alegria, mais que a tristeza, lhe fazia verter.

A cadeia de Datnâo he mais baixa que o rio
,
que lhe fica

próximo, e isto a torna húmida e- pouco saudável. Alj^uns annos

antes da minha prisão, todos os presos qup alli se achavào, lendo

feito uma excavaçao por baixo da, parede, com o fim de procura-

rem salvar-se, esllverâo quasi afogados com a muita abundância de

agua que alli entrou, e nào custou pouco a salva-los da desgraça

em, que o atnor da liberdade os havia precipitado.

As paredes desta prisão são muito grossas. Consta esta triste

morada de duas grandes salas baixas e uma alta, próxima á qual

p.èVd o quarto do carcereiro. Os homens sào presos em baixo, e aa

nmllicres em cima. A maior destas duas salas baixas tem com pou-

ca differença 40 pes de comprimento sobre 1.5de l;u-go : a outra,

terá dois terços desta grandeza. Occupavão esle espaço 40 pessoas

pouco mais ou menos, nem havia, outro lugar para satisfazer ás

necessidades ordinárias.

Apenas me v, encerrado nesta triste morada, fazendo uma se-

ria reflexão sobre a miidia desgraça , descobri facilmente a causa

apparente delta, e determi nei-me a empregar lodos os iDeios para

lecuperar a liberdade.

Dizião-ms incessantemente os meus amig-os que o melhor e o

mais pronto meio de a conseguir era confessar voluntária niente e

quanto antes o que presumisse ter dado causa á minha ])r!-ião. Que-

rendo pois aproveitar-me do seu consfdho , escrevi ao inquisidor

mór de doa. Declarei-Ihe ingenuafnente na minha carta tuiioaquil-

]o de que suppuaha ter sido accusado, e suppliquei-lhe que con-

siderasse que se eu linha erra lo , fora tnais por inconsideração e

imprudência, que por malícia. Ksta carta foi fielmente entregue

;

roas, contra a minha esperança e o desejo dos meus amigos, nao

tive resposta, e me deixarão jazer npsta hcdionla, e horrível pri-

tão, em companhia de muitos negros, que, como eu, cslavao

bambem presos por ordem do Santo Officio.
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Os caritalivos cuidados que a generosa D. Francisca tomoa
de mim, duMDiá o tempo que estive preso eiii DamSo , lornárào o

meu cupliveiro um pouco mais supporlave]. Esta generosa Senho-
ra , i)ão se contentando de mandar-me o necessário, lodos os dias

me enviava corn que roanler quatro peàsoas abundante e delicada-

mente. KJIa mesííja tomava o trabalho de aprontar a minha comi-
da, e fazia sempre aceompanhar o escravo qne ma levava por al-

gum de seus netos, que Bunca o perdia de vista em quanto eu a
não recebia, temendo que aJj^uera subornasse o carcereiro ou os

guardas para me envenenarem. E como o decoro Jhe não permil-
tia vir pessoalmente consolar-me á prisão, fazia com que seu ma-
rido, seus filhos ou seus genros viessem ver-me regularmente todos

os dias.

Nâo acontecia assim aos outros presos. Em Damão não ha
Bma subsistência regular para elles. Os magistrados deixâo isto á
caridade de qufínj os quer soccorrer ; e como não havia na cidade
senão duas pes>>oas (pie lhes matjdavão regularmente de comer duas
Vezes na sicmana , não recebendo a maior parle deJles nada nos
outros dia«, esta vão i^eduzidos a unia miséria tão digna de com-
paixão, que isto mesn)o conlribiiia muito para augmentar o meu
mal. Eu repartis com estes infelizes tudo o que podia poupar á mi-
nha subsistência; mas entre elles havia alguns que estavâo encer-
rados na sala mais pequena, separada da minha só por uísia pare-
de, os quaes se vião tão atormeíitados da fome, que,, para sub-
sistirem, se tornavão ás njais nojentas immundicias. Por esta occa-
siâo soube que ttmdo sido alguns annos antes^ apanhados e encer-
rados nesta mesma prisão perto de ÒO piratas malabares, a horri-
vel penúria ^ue alli soffrêrão obrigara arais de 40 a enforcarem-se
com as tiras dos turbantes.

A grande «niseria em que se acbavão estes meus infelizes com-
panheiros, me cauzou a maior compaixão; e isto me obrigou a
escrever ao governador e ás principaes pessoas da cidade, que depois
se dignarão mandar com qire manter estas miseráveis victimas do
Santo Officio.

O^ padre eommissario nâo me tinha achado criminoso pela
confissão que espontaneamente lhe havia feito, como já disse; e
quando o tivesse sido , devia ficar livre, segiuido as leis da Inqid-
siçào : mas como esta nâo era a intenção do governador nem do
clérigo preto, aqueJIe bom padre, calcando todas as leis, me ha-
via accusado de herege dogmatista. Bem podia elle , logo depois
da minha prisão , baver-me remettido á Inquisição de Goa , ê se
assim o tivesse feito , leria eu sahido solto Ires "mezes depois , no
Auto da Fé que se fez em Dezembro ; mas não fazia conta aos
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meus rivaes qae eii fosse tão depressa livre. He por isso que ocoinmis-

sario, longe de me fazer sahir de Damão, partio eile mesmo para.

não ouvir as minhas supplicas nem as minhas queixas , e logo qvie

mo fez prenJer
5
passou a Goa, donde não regressou senão depois

do Auto da Fé, isto he
,

pelos fins de Dezembro; e não sei se elle

empregou os qualro mezes
,
qne me foz passar na cadeia de Damão,

em me recomn)efídar ao Inquisidor como um homem muito criminoso

e porigosissimo, que cumpria afíastar das índias, dado que não
fosso conveniente fazer-me morrer. Ao menos tive lugar de crer que
tal fora a sua conducla, pelos rigores que se affectárào na sentença

da minha condemnação, e que parecerão tâo extraordinários, mes-

mo em Portugal.

Chegou pois a Damão o comissário a 20 de Dezembro, cotn

a pequena frota que parte ordinariamente nesta estação para com-

boiar os navios (uercautes que vão de Goa a Cambaya , cidade do

império do Mogol, perto da qual desemboca o indo.

Como este padre trazia ordem de fazer embarcar todos os presos

da Inquisição nos navios que compunhão esta frola, fez-me aviso

para estar pronto a partir logx) que eila voltasse de Cambaya.
O abbabe Carré , voltando de S. Thome , onde se achava

então Mr. de la Maye, e passando por Damão, obteve, a muito

custo, licença para me ver. Apenas a conseguio, teve a bondade

de me visitar, e partio para Suirate em véspera de iNalal.

Escrevi depois ao commissario, c raeHi-ll/C por empenho varias

pessoas para que me houvesse de fallar; mas nein as miniias ^cartas

nem as soiJicitaçôes dos que se empenharão por miíu, poderão re-

solve-lo a isso: tanto temia os justos reproches que eu tinha direi-

to de lhe fazer tocante á sua falta de sinceridade.

Por este tempo, pouco mais ou menos, tendo sidoaccusado um
Portnguez chamado Manoel Vaz (que eu havia conhecido mui par-

ticularmente) de ser casado em Portugal , foi preso e conduzido

por ordem do Santo Oíficio á prisão em que eu me achava
,

por

se haver casado segunda vez em Damão, havia um mez.

Sabendo a genprt)sa D. Franci>ca da minha próxima^ trasla-

dação para Goa, tratou de apronlar-me provisões, que serião mais

que sufficientes para uma via<íem maior do que aquella para que

me dispunha. (Miegando em fi i» de Cambaya ucnn parte da frola,

enviou o commissario os compelentcs tVrros para deitar aos pes de

todos os que devião ser conduzidos a (íoa. Os pretos forão presos

dois a dois, excepto alguns, que estavão tão e>g,enuados ila fome,

qne tinhão soffrido nas prisòcs , ()U(' foi necessário, depois que che-

garão a bordo, deixar-lhes livres os pes, visto não estarem em es-

tado de poder fazer uso algum delles. Quanto aos Portuguezcs e a



mim, fjxGião-ncs a gra<;'a úe nos dar ferros soparaJos. O comoiis-

sario íove iiiesn)o a corlezia de nie mandar di;ier que jiodia csco-

Iheruni dos dois destinados para o seu compalriola e jjora mio};-

e querendo eu aproveilar-nic da &ua civilidade , escoiljí 03 Miais,

posados, por serem mais cotmnodos. Nesíe mesmo dia suhi da pri-

são como lodos os outros, e fui conduzido em um palanquim , coíu

jjfrilhòes aos pes, até á margem do rio, onde encontrei n)uitos dos
meus amigos, cpie alli íor<ào ter, e a quem pude abraçar livremente

e dar um adeus. O governador, que tainbem alli se achou, pro-

curou por lodos 03 modos persuadir-me do pesar que lhe causava
o meu infortúnio, e fc/ mil fingidos votos pelo meu pronto livra-

mento e feliz regresso.

A vista dos meus amigos e as suas lagrimas somente servirão

de augmentar a minha dôr ; mas nada níe custou tanto como o
não me ser permittido hir a casa da minha beuifeitoia D. Fran-
cisca, para me despedir delia, e agradecer-lhe os muitos ecaritati-

vos cmdados que tivera corBÍgo. Finalmente, depois de muiíos
cumprimeíilfis .lris!e>, metterào-me ern uma lancha, e me condu-
zirão a bordo de uma das galiotas desla pequena frota

,
que só es»

perava [)elas ordens do conutiandante para levantar ferro.

Supfjosto não tivesse ainda chegado de Diu e Cambaya senão
parte (las galeras q\ie compunhão a frota, fez signal o comman-
dante Luiz de Mello para daiem á vela os navios que se achassem
em Damão, e sahimos do rio no primeiro de Janeirode i67écom
lenção de hir esperar etu Baçaiin pelo reslo da frota. Comooví^j-
to era favorável, e só tinhaííios tO legoas a andar, chegámos aíii

no dia seguinte, e apenas detnos fundo, lios fizerâo desembarcar,
e fomos conduzidos á cadeia para alli esperarmos em quanto a fro-

ta não partisse. Nesta occasiao um dos meus amigos, que ba pou-
co se havia estabelecido em Baçaim, tendo feito inúteis esforços

por obter licença para me ver, me testemunhou a parte que toma-
va na minha "desgraça, por uma carta que também a muito cus-lo

me pôde fazer entregar.

A cidade de Baçaim está SO léguas ao Sul de Damão. Ho
muito maior , mas carece de boa fortificação, bem que seja cerca-
da de muralhas e lenha uma boa guarnição. Está fundada a um
pequeno quarto de iegua do mar, na margem de un^ rio, onde
podem entrar navios de qualquer lote, e ancorar em qualquer tem-
po com toda a segurança

,
por eslar o porlo abrigado dos ventos.

Esta bella circunstancia obriga a residir em Baçaim uma grande
quantidade de coiumerciantes , e lie causa de haver alli um grosso
commercio. As casas são excelleníes , as ruas direitas, as praças
g^rande^, as igrejas ricas e magnificas , o ar saudável, e o terre-

^WV
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DO muito ferti!. Os Portuguezes nâo tem cidade nas índias, onde
haja tHtita nobreza, corno em Buçaim ; doiicJe nasceo (?ntre elles o
provérbio Fidalgo ou Cavalheiro de Bacaim.

A cadeia he maior e tnenos irumiiuda que a de Damão. Nél^.

Ia achámos uma boa quantidade de companheiros na miséria
,
que

o commissario da Inquisição desta cidade conservava presos ha-i

via longo tempo , esperando occasiâo opportuna para os enviar a
Goa.

Todos estes infelizes forão agrilhoados como nós. Embarcarâo-
nos a 7 do mez ; e achando-se reunida toda a frota , € suficiente-
mente provida do neceõsario , levantámos ferro, e demos á vela no
dia seguinte.

Passamos á vista de Chaul, pequena cidade, nia-í fortíssima,

situada 40 legoas pouco mais ou menos ao Norte de (joa. E.Ma re-

siêtio eu) diversos tempos aos esforços dos índios, que por muilaa
vezes tentarão invadi-la, e mesmo aos H.i|land(-zes, que. na «dti-

ma guerra que tiveráo com os Portuguezes, mais de uma vez hze-

rào innieis esforços para a tomar.

No resto da viagem nâo nos aconleceo coisa alguma notável.

Hiamos sem[jre á vista de terra; e tendo-fios sicio o vento assaz fa-

vorável, chegámos á barra de (ioa a 14deJatiei.ro. Osca^jilàns,

a cujo cargo hiamos , fizerâo logo aviso da nossa chegada ao In-
quisidor; e em virtude da ordem qire dei le receberão, nos fizerâo

desembarcar no seguitite dia , e nos coriduzírâo directanienle á In-
quisição; (nas como neste dia se nâo dava alli audiência, uni dos
officiaes deste tribunal nos fez coi)duzir á prizão do ordinário, isto

he, ao aljube. Eu fui um dos primeiros que alli eutrei, e vi chegar
pouco a pouco a nossa infidi/, comitiva , (|ue finalmente se achou
reunida, depois de haver estado dispersa durante a viagem.

Esta prisão he a mais immunda , a mais obscura , e a mais
horrível de quantas tenho visto ; e duvido que se possuo imaginar
outras mais iivfeclas e mais horrorosas. He uma espécie de aboba-
da, Onde mal se vê o dia por uma pequena fresta, por onde nun-
ca pendrào os raios mais subtis do sol , nem jamais entra verda-

deira claridade.

Chegada a noite , nâo me pude resolver a deilar-me , tanto

por causa dos insectos de que eslava cheia a prisão , como pelas

immundicias que a infecta vào , e fui obrigado a passa-la sentado

e encostado á parede. Comtudo, por mais horrível que fosse esta

prisão , de bom grado a teria preferido aos calabouços da Inquisi-

ção
,

pois ao menos havia alli <;omjjanhía e conversação , e eu já
sabia que nada disto se encontrava nos cárceres do Santo Officií).

Vendo que me linhào deixado passar no aljube todo o dia e
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n set,Miinío noite, sem me dizereti) nada, comecei a esperar que
tnlve^c coDtinuasse a ficar aíe se decidir a minha vama ; mas vi

desvanecer todas as minhas esperanças, quando pelas oito horas
da iníudià do â\a 16 de Janeiro chegou um official da Inquisição
com ordem de nos conduzir á Santcí Casa: o que foi imínediala-
inente executado.

Nào me custou potfco a chegar alli por causa dos fei

levava nos pes ; comludo foi forçoso atravessar

equipagem, oespaço que lia desde oaljube ale á Inquisição. Ajuda-
râo-me a subir a escada, eenlrei finalmente com rnens companhei-
ros na grande sala do Santo Officio , onde achámos sarralheiros

que nos tirarão os ferros. Feito isio, fui eu o primeiro chamado
audiência.

Depois de haver atravessado o salào
,

passei a uma aníecamera,
e dalliao higar onde estava o meu juiz. A este lugar chamâoos l\)r-

tuguezes mesa ou tribunal do Santo Officio. Estava elle ornado de
muitas cortinas deseda, umasazues, outras cor de liirjâo. A um dos
lados se via um grande Crucifixo em relevo , encostado á tapeceriaj

e elevado quasi ate ao tecto. No meio da' casa havia um grande
estrado, sobre oquaí assentava uma mesa de quasi 15 pe's de compri-
mento e qualro de largo. Havia lambem sobre este estrado , e em
toruo da mesa, duas grandes cadeiras de espaldar, e n)uitas outras
cadeiras. Etu uma das cabeceiras da mesa , e da parle do Crucifico,
estava o secretario sentado em um assento raso. Ku fui cnijocado
na outra extremidade da mesa, defronte do secretario ; e chegado
a mim e áminlia mão direita, Cálava em uma dascadeiras omuilo
reverendo Francisco Delgado de Matos,. ínqiiisidor mór das índias,
clérigo secular, de 40 annos pouco mais ou menos. Achava^se elie

enlào só, porque dos dois Inquisidores que ha ordinariamente em
Goa, o segundo, que he sempre um religioso de S. Domingos,
havia partido pouco, antes para Portugal , e não eslava ainda no*
meado quem o substituisse.

Logo que entrei na sala da audiência , me prostrei de joelhos
aos pés domeu jniz

,
pensando poder commove-lo por «sta humi-

lhante postura ; mas elleseoppoz a isto , eme mandou levantar.- Per*
guutando-medepois orneu nome eprofissâo, meinquiriose sabia por-
que motivo fora preso,, e me exhortou a que lho declarasse quanto
antes, por ser este o único meio de obter pronlarnenle a liberdade.
Depois de haver satisfeito ás suas duas prifneiras perguntas, lhe disse
que presumia saber o motivo da minhaprisâo; eque seelle quizesse
ter a bondade de lue ouvir , ejíava pronto a arcusar-me immediafa-
mente. Juntei lagrimas á tninha supplica, e me lancei segunda vez
a seus j)é5; porém o meu juiz, sem secommover , metomou quenào

"W^
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e me fizesse depois a mesma promessa o próprio

corria pressa; que liuha de tratar nog-()cios imiilo mais importan-
tes que os meus, e qua me faria aviso qiiaivdo fosse lempo ; e tocando
lo^^o luna cainpaiíihade prata que tinha (Jiante, appareceo o alcaide :

be assim que se appellida o carcereiro da Inquisição. Kste offjcial

entrou na sala, fez-riiô sahir, e me conduzio a uui longo corredor,
não mui distante daili, para onde fomos seguidos pelo secreta-

rio.

Alli conduzirão o meu bahú
,
que foi aberto em minha piesen-

ça, apaíparão-me escrupulosamente, tirarão-me quanto tinha sobre
mira, até mesmo os botões da camisa, e um annel que trazia no
dedo, e não me deixarão mais que as minhas contas, o meu lenço,
e algumas moedas de oiro que tinha cosido em uma fita, e mellido
entre a perna e a meia, onde se não lembrarão de dar busca.
De tudo o mais se fez iiumediatamente um inventario e relação
tão exacta, qítanlo foi depois inútil; pois o que alli havia, e era
de a!gu!U valor, nunca me foi entregue, ainda que então me asse-

gurasse o secretario, que, quando eu sahisse, tudo me seria fiel-

mente restituído

inquisidor.

Coucluido este inventario, me tomou o alcaide pela mão, e
me conduzio a ntn cárcere que teria dez pés era quadro, onde fui

encerrado só, sem ver mais ninguém ate á noite que me trouxerão
a cêa. Como nada tinha comido neste dia, nein no antecedente,
recebi com bastante avidez o que mederão, e isto contribuio para
me tazer passar a noite com algum descauço. Vindo no dia seguinte
os guardas trazer-me o almoço, lhes pedi livros e os meus jjenles ;

mas tornarão-me quea nenhum preso se davâo livros, nem mesmo
um breviário aos padres, ainda que fossem obrigados a rezar o
Ofíicio Divino; e que tocante aos pentes, não me serião necessá-

rios. E com effeiío cortarão-rne logo o cabello ; o que se pratica
com todos os presos, de qualquer sexo ou condição que sejão

,

desde o primeiro dia que entrào na prisão, ou no seguinte o mais
tardar.

Logo que entrei nas prisões do Santo Ofticio, me advertirão,
que quando precisasse de alguma coisa, bastava tocar brandauunite
na porta para chamar os guardas, ou pedir-lha ás horas da comida;
tí quando quizessehir a audiência, fallasse com o alcaide, o qual, bem
como os guardas, nunca falia aos presos sem companhia. Como
me linhão dito que a minha liberdade dependia da minha espon-
tânea confissão, não cessei de ifuportunar estes oíficiaes para ser

levado á presença dos meus juiiíes; mas a pesar das minhas lagri-

mas e diligencias, não pude obter esta graça senão no ultimo de
Janeiro de 167-í.
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Pelas duas horas da tarde deste dia me veio buscar para este
fim o alcaide, accompanhado de um guarda. \^est!-me~á vontade
delira, e sahi da prisão descalço de pe e perna. Hia adiante o al-
caide, e atraz o guarda ; e nesta ordem fomos ate á porta da satã
da audiência. Alli , adiantando-se um pouco o alcaide, e fazendo
uma profunda reverencia, tornou a saliir para me deixar entrar só
na sala, onde achei, como a primeira vez, o Inquisidor e o secre-
tario. Puz-me logo de joelhos; mas recebendo ordem para me levan-
tar e sentar , tomei lugar em um banco que ficava na ponta da
mesa, ao lado do meu juiz. Perto de mim havia ura n>4ssal , sobi;e
o qual, antes de passar a mais, me fizerâo por a mão e proraeLíer
que diria a verdade e guardaria segredo; jurauieníos estes que sa
exigem de todos aquelles que chegão a este tribunal

,
quer para depor

^
quer para receber alguma ordem.

Perguntarão-me depois se sabia a causa da minha prisão, e
se estava resolvido a declara-la ; e tendo eu respondido que nada
desejava tanto, Teferi exactamente tudo o que mencionei no prin-
cipio di^sta relação, tocante ao baptismo e ás imagens, sem declarar
o que dissera da Inquisição, por rrie não lembrar neste momento.
Perguntando-me então o meu juiz se não tinha mais que dizer, e
respondendo-lhe eu que de mais nada me recordava , bem longe de
me dar a liberdade, como eu esperava, coucluio .esta beila audieucia
pelas seguintes palavras.

Que eu torneira um bello expediente em me accusar voluníarí-
ameníe, e que da parte de Christo me exhortava a que declarasse
quanto antes o resto das minhas accusações, a fim de .poder provar
a bondade e misericórdia que se usa neste tribunal com aquelles
que raostrao um verdadeiro arrependimento de seus' crimes por uma
couíissao sincera e não forçada.

Contluidas e escritas a minha declaração e a sua exhortacâo

,

pie íorao bdas
, e as assignei ; e feito isto, tocou o Inquisidor a

campamha para chamar o alcaide, que me fez sahir, e me recon-
duzio a prisão na mesma ordem em que tinha vindo.
.

A J5 de Fevereiro fui segunda v«z levado á presença do meu
ju!2 semo ter pedido; o que me fez crer que havia talvez alguma
vontade de me livrarem. Apenas cheguei, me interrogou de no-
vo para saber se nada tinha que di^er , e me exhortou a que
nao encobrisse coisa alguma

, antes ao contrario confessasse since-
ramente todas^as minhas faltas. Respondi que por maiores esforços
que Houvesse leitopara meexaminar, nàomefôra possível recordar-me senão do que havia já declarado. Pergiwitou-me depois o meu
noiny o de meus pais

, inmáos , avós e padrmhos , e se eu era
Uirutuo ac oito c/^as ; pois em Portugal lie costnme baptizar as

Ce
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crianças ao 8." dia do seu nasclmenlo, asúm como as mullieres de
parto nâo saberá ne.íi vão á igieja senâro 'Í-O dias depois do parlo,

por muito feliz que elle seja. O meu juiz ailmirou-se de eu lhe

dizer que este costume de esperar oito dias para baptizar os filhos,

se não praticava em Fi-ança, onde são baptizados o mais breve

que pode ser. E na verdade os Portuguezes , a pesar da aversão

que raostrâo ter aos Judeos , peia observância destas ceremonias-

legaes, não parecem, todavia ser Cbristâos muito apurados.

Perguntou-me também o nome do parocho que me tinha bapti-

zado, em que diocese, em que cidade, e finalmente se havia sido

chrismado , e porque bispo. Tendo satisfeito a todas estas pergun-
tas, ordenou que me puzesse de joelhos

,
que fizesse o signal da

Gfuz
5
que dissesse o Padre N( a Ave Maria , o Ci

Manda mentes da Lei de Deus, da Santa Madre Igreja, ea Salve

-Rainha. Finalmente concluio como a primeira vez , exhortando-
rne pela misericórdia, de Jesu Chrisío a confessar o mais breve pos-

sível as falias de que ainda me não havia accusado; o que sendo

escrito, lido em minha presença j e assignado por mim , me man-
dou retirar.

Desde o momento em que entrei nesta prisão, vivi sempre af-

flicto , e nunca deixei de derramar abundantes lagrimas ; mas á
volta desta segunda audiência, me abandonei todo á minha dor,

•vendo que exigião de mim coisas que me pareciâo impossíveis,

visto que a minha memoria me nâo ministrava nada do que que-

Tiâo qua eu confessasse. Procurei pois terminar a vida por meio da
fome. He verdade que recebia as comidas que me traziâo ,

pois

3ião as podia recusar sem me expor a receber pancadas dos guar-

das
,
que escrupulosamente observão

,
quando recebem os pratos,

se o preso comeo o necessário para se alimentar ;
porem a minha

desesperação me fornecia meios de illudir todos os seus cuidados.

Passava dias inteiros sem provar nada ; e para que não o perce-

bessem os guardas , deitava na bacia parte do que me trazião. Es-

ta excessiva dieta me privava inteiramente do somno , e toda a mi-

3íha occupaçâo consistia em pizar o corpo com murros, e verter la-

grimas. Durante estes dias de dor e tribulação , não deixei coni-

tudo de reflectir nos desvarios da minha vida passada , e reconhe-

cer que por altos juizos de Deus havia cahido neste abysmo de mi-

séria e infortúnio. Ale' cheguei a crer que talvez elle quizesse ser-

"vir-se deste meio para me chamar e converter ; e fortalecendo-me

com estas reflexões , implorei de todo o meu coração a assistência

de Maria Santissima, que não he menos a consolação dos afllictos,

que o asilo e refugio dos peccadores , e cuja protecção tão visivel-

mente havia experimentado , lanlo na minha prisão, coroo em ou-



l 193 ]

tros mnitoí lances da minha vida, que não posso deixar de dar es-

te testem II a lio ao publico.

Finalmente^ depois de ter feito um rnais exacto ou mais feliz

exame de tudo quanto havia dito ou feito na minha residência em
Damão, recordei-me do que dissera tocante á Inquisição e á sua
inteireza. Pedi então audiência ; mas não me foi concedida senão
a 16 de Março seguinte.

Não duvidei então -que hindo á presença do meu juiz se ter-

minassem neste mesmo dia todos os meus negócios , e que em con-

sequência da confissão que hia fazer, me puzessem logo em plena
liberdade ; mas quando julgava ter podido chegar ao cumulo dos
meus desejos , repentinamente me vi descahido destas doces espe-

ranças.; pois havendo declarado tudo o que tinha para dizer tocan-
te á Inquisição, me disserão que não era isto o que se esperava
de mim 4 e não tendo eu mais que dizer, me mandarão retirar lo-^

go, sem quererem ao menos escrever a minha confi&são.

Eis-me chegado aos tempos mais tristes do meu captiveiro ;

pois por mais duro que elle tivesse sido ate' alli, tinha ao menos
a consolação de haver soffrido com alguma paciência, e ate procu-
rado ffazer bom uso dos meus soffrimentos. Ora , a fe nos obriga
a crer que os maiores males são verdadeiros bens para os que fazem
delles bom uso; logo não devo considerar como tempo desgraçado
senão aquelle em que com metti faltas enormes, e que não ;perten-

do^ justificar nem mesmo desculpar com a dureza daquelles que exi-

giâo de mim coisas impossíveis, sob pena de ser queimado; pois não
ha extremo tão grande que possa justificar a desesperação ,

que he
sem duvida o maior e o ultimo de iodos os^nales.

Tinha resolvido não fallar daquelle que de mim se apossou,
e dos extremos a que me conduzio para dar cabo de mim mesmo;
mas assentei que era importante fazer esta declaração ,

porque não
se pôde negar que os injustos rigores deste tribunal são , ao menos
para muitos, occasiâo de cahirem no mesmo estado, e porque con«
vem conhecer não somente o mal destas injustiças consideradas era
si mesmas, mas ainda os horríveis males que deílas resullão ordina-
riarriente. Por quanto se aquelles que tem razão e educação, que
não ignorão os seus deveres, e não perdem de vista as luzes da fé,
cahem em taes extremos

,
quanto se não deve temer por tantas

pessoas ignorantes, sem educação, pela maior parte novos conver-
tidos do paganismo, no qual considerarão quasi toda a sua vida a
desesperação como uma acção de generosidade?

Confesso que o máo êxito da minha ultima, audiência, em que
puz tão grandes esperanças, foi para mim um golpe bem insuppor-
tavel; e não encarando então a liberdade senão como um bem que^

Ce g
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sfgunJo me parecia, ja não podia esperar, me abandonei portal
modo á tristeza e desesperação, que pouco faltou para perder de
lodo a razão. Bem sabia que lie vedado a qualquer pôr termo a
£€us dias, nem eu desejava perder-me eternamente; mas não queria
viver mais; e o extremo desejo que tinha de morrer pertuibou a mi-
J?lia razão, de sorte que imaginei um meio entrea desesperação que
<3á a morte repentina, e a morte natural que não podia resolver-me
a esperar; e confiava que Deus ma perdoaria, se procurasse dar-
)T)a pelo ministério de outrem. Fingi pois estar doente e ter febre.

Mandou-se logo cliamar um. Pandita ou medico gentio, que sem
í^usto me achou alteração no pulso; etomando-a por uma verdadeira
febre , me mandou sangrar , o que se repetio cinco vezes em cinco
*iias succcssivos

; e como a minha intenção , sujeitando-me a este

remédio, era bem differente da do medico, que trabalhava por me
festabeleeer a saúde, ao me&mo tempo que eu só pensava em pôr
termo á minha triste e desgraçada vida, logo que todos se reti-

ravâo e me fechavão a porta, desatava o chumaço , e deixava correr
o sangue por muito tempo ate encher uma tijela

,
que pelo menos

3«varia 18 onças. Repeti estas cruéis evacuações tantas vezes quan-
tas fui sangrado.; e não tomando alem disso quasi alimento algum ,,

lie fácil julgar que fiquei reduzido á ultima fraqueza.
Observando o alcaide uma mudança tão considerável nà minha

pessoa, assaz se- espantava, bem como o Pandila , áo lastimoso
estado em que me via, que quasi não deixava esperança de cura-.

Isto o obrigou a dar parte ao Inquisidor, que me mandou propor
que me confessasse; e como eu mesmo me não suppunha em esta-

do de poder escapar, comecei a arrepender-me do que tinha feito;

e não querendo perder a alma e o corpo ao mesmo tempo, con-
senti que viesse o confessor. Trouxerão-me pois um bom religioso

da ordem de S. Francisco, ao qual dei um pleno conhecimento do
mei.í proceder, recebi delle muita consolação, e os seus bons con-
selhos me fizerão tomar a resolução de contribuir, quanto cm mim
coubesse, para o resta belecimeíi to da minha sande.

Permitti-lhe qus informasse secretamente o Inquisidor de tu-

do o que se passara, e desde este dia, que era uuia sexia feira

santa, me derão com muito cuidado tudo o (pie foi preciso para
recuperar prontamente as forças que titdia perdido com o sangue;
e para suavisar um pouco a melancolia de quo me via opprimido,
encerrarão comigo outro preso, prelo , accusudo de magia, o qual
me í>ccompanh()u por espaço de cinco^ luezes.

Diiranle er«te tempo })ossui mais razão e menos melancolia;
ína& í;,penas m<* julgarão bem res!aí)olcci(lo , retirarão omcniconjpa-
n4i.eira, e a privação (ír.^íe olJivio nw fez logo recahix do mesmo
estado^ a nuf vwj tiuíia já vislo reduzido.
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Por este molivo me tornei então mais furioso que nunca. Pi?ei

o peito e a cara com murros, e não me contentando só com isio,

wrocnrei meios de me tirar a vida
,
que antes não poderá [terder.

Bem vi que não aproveitaria em me fingir segunda vez doen-

te; e mesmo quando o estivesse na realidade, se me chegassem a

sangrar de novo, toraarião todas as preGauçô«s-p)ara obstar que eu

perdesse outra vez o sangue _,• pelo que, animado da minha deses-

peração , lembrei-me que não obstante a diligente busca que me
tinhão dado ao entrar na prisão , havia salvado algumas moedas ãe

oiro que cosera em urna fita presa á perna por baixo da meia, em
forma de liga. Tomei pois uma destas moedas, que parti em dois

pedaços, e agucei um delles em um pote de barro , tão bem e tão

depressa, que o tornei pontiagudo e cortante por ambos os lados,

e delle me servi , como de laneeta , com o designio de abrir as

artérias dos braços ;
para o que tomei todas as precauções necessá-

rias, e a cravei nos braços quanto me foi possivel ; mas não obs^

tante todos os meus cuidados, não pude conseguir o que intentava,

pois em lugar das artérias, somente abri as y.eias que estão, mais

acima.

Como já me- não importava guardar medida alguma, não cui»

dei de tirar sangue pouco a pouco , e o deixei correr dos dois bra-

ços , até que tendo cahido era fraqueza, fui a terra sobre o sangue

que enchia todo o cárcere; e he certo que se Deus
,
por uma bon-^

dade particular, não permittisse que se abrisse a porta para me
darem alguma coisa, era occasião que não era costume vir ninguém ,

teria perdido miseravelmente a vida e a alma.

Imagine-se qual seria ar surpreza dos guardas, quando me virão

neste estado. Chamarão logo o alcaide, entrarão todos ao mesmo
tempo , lígarão-me os braços , e o fizerão com tal acerto, que

tornei a mim do desfallecimento a que me tinha reduzido uma
evacuação tão considerável.

Fizerão logo saber esta novidade ao Inquisidor , o qual deo

crdem para me conduzirem á audiência, aonde fui levado nos bra-

ços de quatro guardas. AWi me estenderão ao comprido no ehão

,

não mo perrnltfindo estar de pé nem sentado a extrema fraqueza a

que me via reduzido-.

O Inquisidor, depois de me haver dado as mais severas repre-

hensôes , ordenou que mo levassem, e me deiiassem algemas {>aia

não poder desatar as tiras com c]ue me haviào hgaíJo ; o que foi

prontarnonle executado , e não sómenie me algemnrãe , jnas até

prenderão as algeasas a un>a íirgola de ferro fecitíiíla com rvai ca-

deado , de sorte que nào j)odia de modo ali^íim (Mover os !)iT.rcs.

Este procediíuenlo porem só sérvio de me i:;iitar n;ais,, Lancoi-ine

^mm
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por terra, baii com a cabeça no chão e pelas paredes, e se me
não^ acudissem logo, teria infallivelmente desprendido 05 braços,
e não poderia então evitar a morte; rnas como me guardavào i

,
vista, conhecerão^ pelas minhas acções que a severidade nào tinha
lugar nesta occasião , e que valia tentar meios de doçura.

Tirarão-me pois todos os ferros
,

procurarão consolar-me cook
fingidas esperanças, mudarâo-me de prisão, e derão-me outra vea
um companheiro, que foi encarregado de responder por mim. Era
este um preto, igualmente preso, porem muito menos tratavel que
o primeiro. Comtudo Deus, que me tinha preservado de tão gran-
de desgraça, dissipou por sua infinita misericórdia a desesperaçàa
a que eu me tinba entregue: mais feliz nisto que muitos outros
que frequentes vezes se tem morto nos cárceres do Santo Officio,
onde vivera privados de toda a consolação humana. O meu novq
companheiro esteve comigo dois mezes pouco roaií ou menos; ma^
apenas me virão um pouco mais tranquillo, o fizerão retirar, não
obstante achar-me ainda em tão extrema debilidade, que mal po-
dida levantar.me para hir receber a comida á porta, que todavia
não distava mais que dois passos. Finalmente , depois de haver
pas&ado um anno pouco mais ou menos neste penoso estado, á
força de soffrer, quasi que me fui habituando ; e Deus foi servido dar-
me depois bastante paciência para não atl^ntar mais contra a mi-
nha vida.

Havia perto de I8 mezes que estava na Inquisição, quando
os meus juizes, suppondo-me já em estado de poder facilmente res-
ponder-lhes, me fizerão conduzir pela quarta vez á audiência, on-
de me perguntarão se estava em fim resolvido a declarar o que de
mim esperavão. Tendo então respondido que me não lembrava de
coisa afguma senão do que linha já dito, apresentou-se o promo-
ior <^c> Santo Officio com o seu libello para me notificar as accu-
«ações feitas contra mim.

Em lodos os outros interrogatórios me tinha eu accusado, e
se havião contentado os meus juizes de ouvir o meu depoimento
sem entrarem em discurso algum comigo, e me havião despedido
apenas acabava o que tinha que dizer contra mim ; porem neste
quarto interrogatório fui accusado, emederão tempo para me defen-
der. Lerão-me, nas inquirições tiradas contra mim, os pontos de que
fira accusado. Sendo verdadeiros os factos, eu os tinha confessado
esponUneamente, e nada havia por tanto que dizer sobre isto; mas
julguei dever mostrar aos meus juizes que estes factos não erão tão
criminosos como presumião. Respondi pois, sobre o que havia di-
to tocante ao i)aptismo, que a minha intenção nunca fora com-
bater a doutrina da Igreja; mas que tendo-me parecido foraaalissi-
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ma a passafijem «Ym quis renaUis fuerit ex aqua et Spirihi Sancto
^

non potest introire in regnum Dei, linha pedido a sua explicação,

O Inquisidor pareceo espantar-se de me ouvir estas palavras, que

todo o mundo sabe de cór , e eu admirei a sua surpresa, Perg-un-

tou-me donde as tinha tirado. Do Evangelho de S. João , lhe

tornei eu, cap. 3." f. 5." Mandou então vir o novo Testamento,

procurou o lugar, e tenilo-o lido, não mo explicou, quando aliaz

era bem fácil dizer-me que a tradição oexplica sufficientemente
,
pois

sempre se considerarão como baptizados , não somente os que morrerão

por Jesu Christo, sem o terem sido do modo ordinário , mas tam-

bém aquellcs que tem sido. accommeltidos da morte no desejo de

serem baptizados, e com arrependimento de suas culpas.

Sobre a adoração das imagens , lhe disse que nada tinha

avançado que não fosse tirado do Sagrado Concilio de Trento, e

Gitei-íhe o lugar da Sessão ^5 D^ invocatione sanctorum et sacris

imaginibz(s.

Mais surpreso ainda me pareceo o meu juiz com esta citação

que com a primeira; e proeurando-a no Concilio de Trento, fecboia

o livro sem u-e explicar nada.

Custa a eomprehender este gráo de ignorância em pessoas quê

86 entremettem a julgar os outros em matéria defe'; e confesso que

me custariâo a crer semelhantes factos, nãoobsíante have-los presen-

ciado e te-lo3 bem presentes, se não soubesse
,

pelas relações impressas

de Tavernier, que por raais reservado que seja o padre Ephraim
de Nevers no que diz respeito á Inquisição

,
que tanto lhe fez sof-

frer^ se deixou comiudo dizer que nada lhe fora tão insupportavel,,

tomo a ignorância dos seus ministros.

O promotor, lendo as minhas accusações, di&sequealem de tudo

© que eu confessara , era de mais amais accusado esufficientemente

convencido de ter fallado com desprezo da Inquisição e dos seus

ministros, e de ter fallado com pouco respeito do soberano pontí-

fice e contra a sua autoridade; e concluio que a obstinação, que
eu havia mostrado até alli , desprezando tantas dilações e as carita-

tivas advertências que se me tinhâo feito, sendo uma prova convin-
cente de que tivera perniciosíssimos intentos, e de que a minha
intenção fora ensinar e fomentar a heresia , havia conseguintemente
incorrido na pena de excommunhâo maior, que meus bens deviâo

ser confiscados em proveito do reij e eu entregue á justiça secular

para ser queimado.
Deixo á consideração dos Leitores o effeito que produzirião no

meu espirito as cruéis conclusões do promotor do Santo Oíiicio.

Comtudo posso assegurar que por mais terriveis que fossem estas

palavras, a morte, de que era ameaçado, me pareceo então rnuilo-

WST'
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menos horrorosa, doqne aconlinuação do meu capliveiro. Todavia
a pesar do abalo e angustia que me causarão as conclusões que con-
tra mim se íizerào, nâo deixei de responder ás novas accusaçôes
que se me acabavão de notificar. Que tocante ás minhas intenções,
nunca tinhão sido más, e que eu sempre fora mui bom CathoJico;
que o podiào atteslar todos aquelles com quem vivera nas índias,
e mui particularmente o padre Ambrósio e o padre Yvo , ambos
Capuchos francezes, que muitas vezes me tinhào confessado (e ea
soube, depois da minha sabida, que o padre Yvo estava em Goa
no mesmo tempo que o citei como testemunha da minha iuno-
cencia); que algumas vezes andara 16 legoas para cumprir com o
preceUo pascal; que se eu tivesse tido alguma heresia arraigada no
coração, mui facil me seria estabelecer-me em algum dos lugares
das índias, onde se pôde viver e fdlJar livremente, e então não te-
ria escolhido a minha residência nos estados éo rei de Portugal

;

que com effeito estava tão longe de haver dogmatizado contra a
liehgião, que pelo contrario entrara muitas vezes em disputa com
es hereges para a defender; que na verdade mo recordava de ter
faliado com sobeja liberdade do tribunal em que me achava presen-
te, e das pessoas que o compunhão; mas que me admirava que se
me imputasse como grande crime uma coisa de que nenhum caso
se fizera, quando a declarara ha perto de anno e meio; que em
quanto ao papa, me não íembrava de ter fallado delle pela manei-
ra que expreàsavão as minhas accusaçôes

; que se porem me quizes-
sem expender as circunstancias, de boa íe confessaria a verdade.

Bnião o Inquisidor, tomando a palavra , me disse que me
dava tempo para pensar no que dizia respeito ao soberano pontí-
fice; mas que muito admirava o meu descaramento pretendendo
asseverar ter já confessado o que dizia respeito á Inquisição, pois
era certíssimo que em tal nunca fallára; e que se eu houvesse feito
esta declaração no tempo que dizia, jamais estaria preso tanto tem-
po.

Bem lembrado estava eu do que tinha dito, e da resposta que
se me havia dado; e por outra parte senlia-me tão transportado
de cólera por me vêr assim desmentido, que se iinmediatamenle me
pão fizessem retirar, depois de haver assignado o meu depoimento,
talvez nâo podesse deixar de insultar o meu juiz; e se tivesse tanta
força^ e liberdade, quanta era a coragem que me dava a minha
paixão, talvez me não contentasse só com palavras injuriosas.

, Rm menos do um mez fui ainda chamado ires ou quatro vezes
íi audiência, on-lc instarão comigo qu»i confessasse acjuillo de que
era accusado tooiínle ao papa. .Notlficarão-uie uma nuva prova que
o promotor pietendia ter obtido conlra mim sobre este objecto, o
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que em nada differia do que já me tinhâo dito; mas o que moslra

daramente que esta accusaçâo não era mais que uma falsidade inven-

tada de propósito para me fazer faliar, he que me não quizerão

dizer as particularidades do que pretendião que eu aíTirmára
;^

que

vendo finalmente q>ue rvada raais pòdiào tirar de mim, deixarão de

iKe faliar em tal; e que este artigo não foi inserido no meu processo,

quando delle se fez leitura publica no Auto da Fe.

Tentarão ainda nestas ultimas audiências fazer-me confessar

que nos factos em que eu convinha fora minha tenção defender a

heresia; mas nisto jamais concordei, -por ser inteiramente contra-

rio á verdade.

Durante os mezes de Novembro e Dezembro ouvia todas as

Kianhâs os gritos dos que punhâo a tratos, os quaes erâo tão cruéis,

que muitas pessoas vi eu d^ ambos os sexos que dalH «ahiãp estro-

peadas, e entre outras o primeiro companheiro que ti^e im pri-

são.

Neste santo tribunal não se g«ard?i respeito algum á qualida-

de , idade , ou sexo. Todos são tratados cora igual severidade , e a.

todos
,

quasi nús , se applica indifferenlemente a tortura, todas as

vezes que assim o demanda o interesse da inquisição.

Lembrava-me de ter ouvido dizer , antes de entrar nas pri-

sões do Santo Officio, que o Auto da Fé se fazia ordinariamente

no pnmeiro domingo do Advento, porque neste dia se lê «a Igre-

ja o lugar do Evangelho, onde se falia do juizo final, e porque

os Inquisidores pr-etendera com esta ceremenia fazer delle uma vi-

va e natural representação. Por outra parte estava persuadido que

Lavia alli um grandíssimo numero de presos, pois o profundo si-

lencio que reina nesta casa me -dava lugar a poder contar pouco

mais ou menos quantas portas se abriâo ás horas da comida. Sa-

bia demais
,

quasi com certeza
,
que no mez de Outubro iiavia

chegado a Goa um arcebispo (depois de haver estado, vaga a sé

desta cidade perto de trinta annos ), por terem repicado extraordi-

nariamente os sinos da cathedral por espaço de nove dias, nos

qiíc&es, newi a Igreja universal , nem a de Goa em particular so-

lemnizão festa alguma notável ; e mesmo antes d^ minha prisão já

sabia que se esperava este prelado,

'Jodas estas razões me fazião esperar que "poderia saldr no prin-

cipio de Dezembro; mas quando vi passar o primeiro e segundo

domingo do Advento, não duvidei que a minha liberdade se atra-

zasse ao menos um ann-o.

Gomo me pcr^jadia que o Auto da Fé se não fazia nunca se-

não no priticipio de Dezembro, vendo passar lodo este UíGZ sem

observar dispojiçào alguuia para esta, horrorosa ceremonia , dispuz-

Dd
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me a sofTrer ainda um anno. Corritudo, quando menos o pensava,
me achei em vésperas de sahir do duro captiveiro onde jazia ha
dois annos. "^

Observei que no sabbado , 11 de Janeiro de 1676, querendo
segundo o costume, dar depois de jantar a minha roupa aosguar-
das para se lavar, a não quizerào acceitar , e me disserâo qSe no
dia seguinte.

Nao deixei de fazer muitas reflexões sobre o motivo desta ex-
Iraordmaria recusação; e nào achando nenhuma que me satisfizes-
se, conclui que poderia ser no dia seguinte o- Auto da Fe, e mais
me confirmei ainda na minha opinião, ou- antes a tive como certa,
quando, depois de ter ouvido tocar a vésperas na cathedral , se to-
eoH-~kig9 a matinas; o que se não tinha ainda feito desde que me
achava preso, excepto na véspera de Corpus Christi, que nas ín-
dias se costuma celebrar na quinta feira imm.ediata ao primeiro
domingo depois da Páscoa, por causa das muitas chuvas que alli
cahem no tempo em que a solemnizào na Europa. Parecia que a
alegria devia começar a apossar-se do meu coração, pois me jul-
gava prestes a sahir deste tumulo, em que estava sepultado havia
dois annos.

Gomtudo o medo que me tinhão causado as funestas conclu-
sões do promotor, e^ a incerteza em que me achava do que fariuo
de mim, augmentárão por tal forma as minhas inquietações e ma-
goas

,
que passei a resto do dia e parte da noite era um estado ca-

paz de enternecer todos os que não fossem aquelles com quem tra-
tava.

„
Trouxerâo-me a eéa

, que recusei; mas, contra o costume,
nao instarão muito comigo para que a recebesse; e logo que se
fecharão as portas, me abandonei de todo aos tristes pensamentos
que me occupavão. Finalmente, depois de muitas lagrimas e sus-
piros, opprimido de tristezas e imaginações mortaes, adormeci utn
pouco pelas onze horas da noife.

Não havia muito que tinha pegado no somno, quando acordei
de repente ao estrondo que fizerâo os guardas abrindo os ferrolhos
do meu cárcere. Espantei-me de ver entrar alli pessoas com luz,
por não ser este o costume; e a hora que era contribuía muito pa-
ra augmentar o meu temor.

O alcaide me apresentou um fato, ordenando-me que o vestisse,
e estivesse pronto a sahir quando elle me viesse chamar , e se retirou
deixando ficar- uma lanterna acceba. Não me achei cnlào com forras
para me Jovanlar nem para responder; e depois que ostes homens
mo deixarão, fui accommettido de um tremor geral e tão violenio,
que por íiiais de uma hora. não me foi possivcl contemplar o vestido^
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que me (inhão trazido. Levantet-mè em fira , e prostrando-me diante

de uma cruz que havia pinlado na parede , me encommendei a Deus,

e puz em suas mãos o meu destino; depois comecei a vestir esle

fato, que consistia em. urna vestia, cujas mangas vinhâo até ao pul-

so, e umas calças que desciâo até aos calcanhares, tudo de pano
preto, raiado de branco.

Não esperei depois muito tempo. A's duas horas da noite en-

trarão no meu apos(n'ito os mesmos que ha pouco tinhão vindo, e

me fizerão sahir para me conduzirem a um longo corredor, onde
achei um bom numero de companheiros da minha miséria , de pé
e encostados á parede. Tomei o meu lugar, e depois de mim ain-

da vierão muitos. A pesar de estarem perto de ^00 pessoas neste cor-

redor, como todos guardavâo um profundo silencio, e só doze pou-

co mais ou menos erâo brancos, que mal se podiâo distinguir dos

outros, e como todos, bem como eu, estavão vestidos de pano
prelo , facilmente se tomariâo todas eslas pessoas por outras Tan-

tas estatuas arrimadas á parede, se o movimento de seus olhos, de

que somente lhes era perraittido fazer uso, não mostrasse que erão

viventes,

O lugar em que assim estávamos juntos só era ailumiado por

um pequeno nurnero de lanternas, cuja luz era tão lúgubre, que
isto junto a tantos objectos negros, tristes e funestos, mais pare-

cia um apparato para celebrar funeraes.

As mulheres, que também erâo vestidas da mesma fazenda

que nós, estavão em um corredor vizinho, onde não as podíamos
ver; mas eu reparei que n'ura dormitório pouco distante do nosso

havia lambem presos e pessoas vestidas com longos vestidos pretos

,

que passeavào de quando em quando. Eu ignorava então o que
isto era; mas poucas horas depois soube que estes erâo os que dev ião

ser queimados, e os que passeavão, os seus confessores.

Como ignorava as formalidades do Santo Officio, por maior
desejo que ardes houvesse tido de morrer, temia agora ser do nu-
mero dos condemnados ao fogo. Comludo tranquillizei-me um pou-~

CO, considerando que nada tinha no meu vestido que me distin-

gjiisse dos outros, e que não era crivei que devessem morrer tan-

tas pessoas que estavão vestidas como eu.

Depois que nos puzerão por ordem junto da parede deste cor-

redor, derâo a cada um uma tocha de cera amareila. Trouxerâo
depois vários pacotes de vestidos da feição de casulas ou grr.ndes

escapulários de pano amarello , com cruzes de S, André pintadas

de vermelho por diante e por detraz. Costumâo-se dar este? distin-

ctivos áquelles que terrj commcttido ou passão jior haver commet-
tido crimes contra a fé de Jesu Christo

,
quer sejão Jvuleos, quer

Dd 1
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Mabometanos , feiticeiros, oii hereges, que antes forão Catliolr-'

C09, Estes grandes escapulários, com estas cruzes de Santo André',

tem o nome de sanbenilos.

Aquelles que são considerados como convencidos, e persistem

em negar os factos de que são accusados , ou que sào relapsos, le-

vão outra espécie do escapulário, chamado samarra^ cujo fundo

"he. pardo. Nelle está representado ao natural por diante e por de-

iraz o retraio do padecenle, posto sobre lições abrazados em chara-

mas que se elevão , e todo clieio de demónios ; e por baixo deste-

retj;alo estão escritos seus nomes e seus crimes. Porem aquelles.

que se accusão-, depois de se haver pronunciado a sua sentença, e

anles da sua sahida, e que não são relapsos, levão sobre as samar"

ras chammas voltadas para. baixo ; o que se chama /oo"o revolto.

Dif^tribuirão-se sanbenilos a uns vinte pretos accusados de ma-
gia,, a um Portuguez convencido do mesmo crime , e que alem

disso era Cbristâo novo; e como queriâo. tomar de mim uma com-
pleta vingança, e tinhão assentado insultar-me até ao fim ,

me o-

brigórão a tomar um vestido semelhante ao dos feiticeiros e iie-

reges, posto que* tivesse sempre professado a Fé Calholica Apos-

tólica e Romana ; o que os meus juizes poderiâo facilmente saber

por uma infinidade de pessoas , tanto estrangeiras, como da mi-

nha -nação, com as quaes vivi em diversos lugares das Índias. O
meu temor se augmentou ainda mais

,
quando assim me vi ata-

viado, pois me pareceo que não havendo entre tantos criminosos

senão vinte e duas pessoas a quem derão estes d/íosos sanbenilos^

poderia acontecer que estas fossem aquellas para quem não havia já

misericórdia.

Depois^ desta distribuição vi apparecer cinco barretes de papelão,

elevados em ponta á maneira de um pão de assucar, coberlos todosr

de demónios e chammas, com iim letreiro era roda que ò'ví\a.=. Fei'

í/ceíVo := A estes barretes se dá o nome de carochas. Puzerão-nos

nas cabeças de outras tantas pessoas, as mais culpadas d'entre aquel-

las que erâo accusadas de magia;, e como estes infelizes ficavão

mui proxirn<)s a mim ,
julguei que não dcixarião de me pôr tambenx

um, o que todavia não aconleceo.

Não duvidei então que estes miseráveis devessem efifecti vãmente

ser queimados; e como elles não estavão mais bem instruidos que

eu das formalidades do Santo OEGcio , só neste momento he que

julgarão a sua perda inevitável.

Estando cada qual assim- vestido, segundo a qualidade de seus

crimes, nos fizcrão sentar no clião á espera de novas ordens.

A's quatro iioras da manhã apparecêião com os guardas oi

serventes da casa para distribuírem pão e figoa áquellos que os qai-

1
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zessera; mas aiada que eu nâo tivesse ceado na noite antecedente,

tinha tão pouca vonlade de comer, que nada tomaria , se um dos

guardas, clie;^aado-se a mim, me não tivesse dilo eãlas palavras

:

recebei o vosso pão ; e se o não podeis comer agora
,
guardai-o na

algibeira, pois certamente lereis fome antes de voliar.

As palavras deste homem me forão de grande consolação , e

dissipáfão todos os meus temores pela esperança que me davão de

tornar : o que me obrigou a scgair o seu conselho.

Finalmente, depois de ler esperado muito, rompeo o dia pe-

la volta das cinco horas, e se poderão então observar nos rostos

de cada um os diversas movimentos de vergonha, magoa e temor

de que eslavão agitados ;
pois ainda que todos sentião alegria

vendo-se a ponto de ser livres de um captiveiro ião duro einsuppor-

taveí, era comtudo incompleta esta alegria pela incerteza ena que

estavâo da sua sorte futura.

Poueo antes de nascer o sal começou a dobrar o sino grande

da cathedral ; o que he como um signal para advertir os povos que

corrão a ver a augusta ceremonia do Auto da Fe, que he como o

triunfo do Santo Officio, e logo nos fizerão sahir a um e um.

Passando do corredor ao salão, observei que o Inquisidor estava

senlado á porta, tendo jtmto a si e de pe' um secretario; que a sa-

la estava cheia de habitantes de Goa , cujos nomes se achavâo escri-

tos n'uma lista que o secretario tinha na mão; e ao mesmo tempo

qcie-iazião sahir um preso , nomeava o secretario um destes senho-'

res que estavão na sala , o qtial se chegava logo ao padecente para

o accompanhar e lhe servir de padrinho no Auto da Fe'.

Estes padrinhos são encarregados das pessoas que accompanhâo ,

obrigados a responder por ellas , e a dizer-lhes quando se acaba a festa.

Os Inquisidores pretendem fazer-lhes muita honra escolhendo-os pa«

ra taes empregos.

O meu padrinho foi o com mandante dos navios portuguezes

nas índias. Sahi pois com elle; e logo qufr cheguei á rua, vi que

a procissão começava pela communidade dos Dominicos, que tem

este privilegio, porque S. Domingos, seu fundador, o fora tam-

bém da Inquisição. Erâo precedidos da bandeira do Santo Offi-

cio, na qual se acha representada em riquíssimo bordado a ima-

gem do fundador, tendo em uma das mãos uma espada, e na ou-

tra um ramo de oliveira com esta inscripçâo: Jmtitia et miseri*

eordia.

A estes religiosos se segui âo os presos, que marehavão um de-

pois do outro cora o seu respectivo padrinho ao lado, e- uma to-

cha accesa na mão. Os menos culpados erâp os primeiros; e como

eu nâo passava por um dos maia innccentes, havia mais de cem qiie

mi
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me prec(»diâo. As mulheres hião indistinctamente entre os homens,
e a ordem desta marcha nâo era regulada pela diversidade dos se-

xos , mas somente pela enormidade dos crimes. Eu levava como
todos os outros a cabeça descoberta e os pés descalços, o que me
incornmodou assaz em toda a marcha, que durou mais de uma
hora, por causa dos pequenos seixos que cobrem as ruas de Goa,
os quaes me puzerâo os pés em sangue.

Passámos pelas principaes ruas da cidade , e por toda a parte
nos observava uma innumeravel multidão de povo, que tinha concor-
rido de todos os lugares da índia, e bordava todo o caminho por
onde deviamos passar; pois os parochos das freguezias mais distan-
tes tem cuidado de annunciar em suas praticas o Auto da Fé mui-
to antes que elle se faça.

Finalmente, cobertos de vergonha e confusão, emui fatigados
da marcha, chegámos á igreja de S. Francisco, que por esia vez
estava destinada e preparada para a celebração do Auto da Fé.

O altar mór estava ornado de preto com seis castiçaes de pra-
ta , nos quaes ardião seis velas de cera branca. Aos dois lados do
altar se viào duas espécies de thronos ; utii á direita para o In-
quisidor e seus conselheiros, e outro á esquerda para o vicc-rei e

a sua corte.

Pouco distante, e defronte do altar líiór , tirando ura pouco
para a porta, se havia armado outro altar, sobre o qual estavâo
postos dez missaes abertos. Daqui até á porta da igreja «e tinha
construído uma galeria larga, de três pés pouco mais ou menos,
con) grades por ambos os lados; e de uma e outra parte sehaviào
collocado bancos para se assentarem os réos e seus padrinhos, que
alli se hião pondo por ordem á medida que entravào na 'írreja

,

de sorte que os mais próximos ao altar, erào os que primeiro ti-

nhão entrado. Logo que cheguei e tomei o meu lugar, me appíi-

quei a considerar a ordem que «e fazia observar aos que vinbão
depois de mim. V^i que os últimos erào aquelles a queiu se tinhâo

posto as horríveis carochas de que já fallei
,
que immediatamenle

antes deiles se levava um grande Crucifixo, cuja face «Miava para
aquelles que o precedião, seguido de quatro estatuas da ahura de
homem, representadas ao natural, presas cada uma na pouta de
uma longa vara, e accompanhadas de outras tantas caixas con-
duzidas por quatro homens, e cheias das ossadas daquelles que as

estatuas representa vão.

A face do Crucifixo, voltada para aquelles qup. o precede-n ,

denota a uiisericordia que se usou coin elles, livrand-vos da tr.f^'

te, não obstante haverem-na merecido de juslica; e o mesmo Cru-
cihxo voltando as costas para acmelles (juc o seguem, significa que
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estes ílesgraçadíos fá não tpm r^

mos

inspi-

:;r^?!,* j -'• -.^ô'n^
pessoas coujo

::^r—-'--^"n;r os quaes se via

n,
,

e. ao tambeai p.nudas de preto , e coberL
" °**'''níos o cíiammas.

'var ãi

cie demo-

lios anfoá de terp..
P/^^«^^ar-a>j„j-, ^uaado depois de sua morte

se n.— í.xip.ua aigum crime considerável. Neste caso as desenter-
rão ; e se são convencidas

, queimão seus ossos no Auto da Fé ,
e lhes confiroão todos os bens , dos quaes despojão cuidadosa-
inente seus herdeiros. Nada affirmo aqui que eu mesmo não vis-
se praticar; pois entre as estatuas que apparecêrâo, quando sahi da
Inquirição , havia uma que representava um homem fallecido ha
muito tempo, ao qual haviâo então processado, desenterrado, con-
fiscado os bens e queimado os ossos , ou talvez os de algum outro
que tivesse sido enterrado no mesmo lugar.

Depois que chegarão estes desgraçados e tomarão assento nos
lugatí^s que lhes erão destinados perto da porta da igreja, entrou
o inquisidor seguido dos seus officiaes, e foi sentar-se no throno
que lhe estava preparado ao lado direito do altar , em quanto o
vice- rei e a sua corte tomarão lugar á esquerda.

Coilocou-se o Crucifixo sobre o altar entre os seis castiçaes,
e achando-se cada qual no seu posto, e a igreja atulhada de gente
até á [>orta

, subio ao púlpito o provinciai dos Agostinhos
,
que

pregou^ por espaço de meia hora; e a pesar do desassocego e per-
turbação ^d'espirito em que me achava , não deixei de notar a
comparação que elie fez da Inquisição com a Arca de Noé , entre
as q^aaes achou todavia esta differei-iça : que os animaes que en-
trárâo^ na Jrca sahirâo delia como Unhão entrado j mas que a In-
quisição tinlia a admirável propriedade de mudar de tal modo os

»MWi ii iM>t?
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que aíli erãn

aqnelk? que

encerradas , que^^J^

á en

^Ur ^nanços como cordcirm

dos leões.

'f!?rnifi,.ar-lhes as penas

;,VTáa' i^'áo a crueldade do. >oU>.
1

sermão,
subír-aosuccessWa.

que

umenle ao pulpit» dois

„;;;:^:;;os de todos os culpados,

' M...
erào condemnados.

^^^^^_^.^^

M^eile ^^r r-X-ilronTTcrde P^ , - 'un-oe.^a

alça* ao me.o
f^^. f^S se pronunciada a sua e^^"J^ ;^^„^.

^"^: Tppr.ue^^drs os r.os
te.rr.,ncorr,do^n^a

,^*^^^,„ ^^ ^,,,

nio
aue todos os \^^^

iv,t„ra era cone

^s,i:;s a;srsf P-fj-tioi ptavi e.., 0..-

mãos, aepuis
.„,,ias pessoas em VOZ alia uma

,,„„ r?=^^Cerrri-dr;s;c;.ipado

'^^.~- deJ.,iepo^fJC;'ào"U,r,o_ren,po
<,«e eUe

,

o c,ue
depois d

- ^oração e

tura dos processo"

Fui com

elle

,

e coMinaava a lei-

- «nal ao seu Uigai

xu. ..V,... effeito chamado, quando mo ... minha vez, e

ouvi que lodo o meu crime versava sobre Ires avligos
:
opi.u,.Up,

por ter susLentado a invalidade do baplismo do descjo ;
o segundo ,

por haver dito que se não deviâo adorar as miagens, e ter Dla^.e-

wado contra a de ura Crucifixo, dizendo ser uma peça de mar-

fim; e íinalmenle por ter fallado com desprezo da Inquisição e de

seus minislros; e sobre tudo pela má intenção que tivera quando

disse todas eslas coisas: por cujos crimes era declarado excommun-

gado, e para reparação delles , meus bens confiscados em proveito

do rei, e eu banido das Índias, e condemnado a servir por cinco

annos nas gales de Portugal, e a cumprir alem disso asoulras pe-

nitencias que em particular me fossem imposlas pelos Inquisido-

De todas estas penas a que me pareceo mais custosa toi ver-

me na indispensável necessidade de deixar as índias, onde tenc.o-

nava viajar ainda por muito tempo. Comtndo este desgosto nao-

era tão grande que não fosse muito suavisado poia esperança de

me ver bem depressa fora das ganas do Santo (Cilicio.

Feita a minha confissão de fé, regressei ao meu lugar, e me

aproveitei então do conselho que o guarda me dera de iiao recusar

o meu pão; pois tendo durado a ceromonia ale a noiLe, n)nguem

houve que neste dia não comesse na igreja.
_

Lidos que forào os processos de lodos aquellos a quem selazia

a graça de lhes salvar a vida, desceo o Inquisidor ao il.ronopara

1
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;

se revestir tle alva e estola, e camini:ou para o meio da igreja,

seguido de virile clérigos pouco mais ou menos, cada um com uma
vara na mão. Aili , depois de haver recitado varias orações, to-

mos absolvidos da excommuniiâo em quo se pretendia termos in-

corrido, mediante uma pancada que estes clérigos nos derào sobro

o vestido com as varas que traziâo.

Nào posso deixar de referir aqui um facto, que fará ver a

y<\ue ponto clie^a a superstição dos PortUj^uezes em tudo o que diz

respeito á Inquisição; e vem a ser, que durante a marcha, e em
todo o tempo que estive na igreja, aquelle que me servia de pa-

drinho nunca me deo resposta algun>a ás muitas perguntas que lhe

fiz, e ate' me neg<m uma pitada de tabaco que lhe pedi: tanto te-

mia elle participar da censura em que me jrdgava incurso! Mas
apenas fui absolvido, abraçou-me, offereceo-me tabaco, e me disse

que então me reconhecia por seu irmão , visto que a Igreja me
tinha absolvido.

Concluída esta ceremonia , e voltando o Inquisidor ao seu lu-

gar, fizerào chegar successi vãmente as desgraçadas victimas que ha-

viào ser immoladas pela santa Inquisição, as quaes erâo um ho-

mem, uma mulher, e as estatuas de quatro homens já mortos,
cujas ossadas vi n hão nas quatro caixas que as sego ião. O homem
e a mulher erâo índios, negros e christâos, accu^ados de magia,
e condemnados como relapsos; mas na verdade tão feiticeiros como
aquelles que os tinhão condemnado.

Das quatro estatuas duas representavão também dois homens
tidos como convencidos de magia; e as outras duas dois Chrislâos
novos que se dizia tí^rem judiado, um dos quaes tinha morrido
nos caiceres do Santo Officio, e o outro havia fallecido em sua
casa, e se achava sepultado na sua parochia havia muito tempo;
mas sendo, depois de morto, accusado de judaísmo, como deixa-
ra um grosso cabedal, cuidou-se de dar busca á sua sepultura, e
recolher seus ossos para serem queimados no Auto da Fe. Por is-

to se vê que a santa Inquisição quer, como Jesu Christo, exercer
o seu poder sobre vivos e mortos.

Lerão-se os processos destes infelizes, que terminavão todos pnf
estas palavras: Que não podendo o .Santo Officio perdoar-lhes

,
pór-

causa da sita reincidência ou da sua impcnilencia , e achando-se
indispensavelinenle obrigado a pnni-hs segundo o rigor das leis, os
entregava para serem queimados.

. A estas ultimas palavras se chegotj a elles um official da jus-
tiça secular, e tomou posse destes infelizes, depois de haverem pri-
txieiro que tudo recebido no peito uma pequena pancada da imio
do alcaide do Santo Officio, para denotar que eruo por eile aban-
donados. Hq

if^m mm
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•' As3Ím terminou o Auto cJu-Fe; e em quanto estes ml^eraveia-

foião coiKiuzifJos á margem do rio, aonde se l)avia aj:intado o vi-

Gí'-rei e a sua corte, e aonde estavâo já preparadas do dia antece-

dente as fogueiras em que haviâo de ser iainio!a(ios, tomos rios

tecoiiduzidoi á inquisição por nossos padiinlios, sem observar or-

dem alguma.

Aiiida que nâo presenciei a execução destes infelize- , assim

abandonados pelo Saulo Officio, como fui plenamente itíformado

por pessoas que muitas vexez assistirão a semelliantes actos, refe-

rirei em poucas palavras as formalidades que nisto se observâo.

Logo que os re'os chegâo ao lugar onde se acliâo reunidos os

juizes seculares, perguntâo-ílies em que religião querem morrer,

sem so informarem de modo algum do seu processo, que se sup-

pòe ter sido perfeitacnente formado, e elles justissiínamente con-

deumados, visto nâo se duvidar da infallibilidaile da Inquisição;'

e apenas ellns tem respondido a esta única pergunta, se apossa

deijes o verdugo, e os ata em postes, sobre as fogueiras, onde sào

primei ram^^nte garrotados, se morrem Chrislãos; e queima(ios vi-

vos, se persistem no judaísmo ou na heresia: o que succeile lào

Taras vezes, que apenas se vê .um destes exemplos em quatro Au-
tos da Fé, ainda que mai poucos haja em que se nào queime um
bom numero de pessoas.

No dia injmediato á execução se levâo ás igrejas dos Domi-
n ices os retratos dos que forào executados, constando somente das

suaíi cabeças representadas ao naiural, e postas sobre tiçòes acoe-

sos , com o seu nome por baixo, o de seu pai, o da sua pátria,

a qualidade do crime pelo qual forão condemnados, e o anno, mez
e dia da execuçJÂo.

8e a pessoa que foi queimada cahio duas vezes no me<mo cri-

me, pôem-?e eslas ])alavras por baixo do retrato:- .Vforreo quci-

mado por herege relapw. Se depois de ser accusaila uu)a só vez

persevera no seu erro, pòe-se; Por herege contumaz. Mas como

este caso he mui raro, por isso l)a poucos retratos com esla ins-

cripçào. I*'in<ilínenle , se não tendo sido accusada nims de uma só

•ve;i pov MU) siífijciente numero de testemunhas, persiste em se di-

zer innocenie, e professa mcMno o Chrisiianistuo até á morte,

pòe-se por baixo do letrato: JVÍnrreo queimado por herege con-

%'í,clo negativo , isto he , como convencido de herege, mas cpie nâo

confessara; e desta ullima espécie ha um grande numero. Ora,

póde-e ler como certo que de cem negativos ha pelo menos no-

venta e nove que sâo nâo sótnenlc innocenles do crime que negao

,

mas que, além da innocencia, tem o merecimento de quererem

antes morror que mentir, confessando-se culpados de um ciime Je

^
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ove estão innoccnle.; pois nao lie possível que u,n ^^^^^^^^"^
de salvar a vidasse confessa, persista cm negar, e queira a. e..e.

queimado, que confessar uma verdade, cuja confissão o Ima cíci

"'""lí.tes horrorosos quadros são depositados sobre a nave e por

cima da porta principal da igreja , como outros tantos tro eos li-

í "ires consagrados á gloria do Santo OtTic- ; e quanoo esta face

du igreja está assim ornada , se põem tan.beai nos lado. perlo da

po,u. Os que tem estado em Lisboa na grande .greja ^^^ D"™^'

n,cos, que nâo dista muito da inquisição, aíh terão visto muitos cea-

tenareâ desta* irisieb pinturas. (1) - . .- j ^ ^h^t^A^ -

Ao vcllar do Auto da Fé acbei-me tao fatigado e abatido,

que nâo tinha menos pressa de entrar na pnsao para a! h descançar

,

.do que nos dias antecedentes tivera para me ver tora detkt. '

O meu padrinho me accompanhuu até a sala, donde lui con-

duzido pelo alcaide ao corredor; e mal tioha alli chegado, me tui

looo encerrar na prisão, em quanto o mesmo alcaide conduzia os

outras presos. Apenas entrei , me encostei sobre a cama^ eiperando

peÍHcèH, que somente constou de pào e figos, por nao ter sido

possível cozinhar.se ne.te dia, e nâo deixei de descançar muito me-

Ihor nnsta noite que em todas as antecedentes; mas logo que rom-

peoodia, esperei cora impaciência por ver o que de mim íariao.

A's <^ei. horas veio o alcaide pedir-me o vestido que Unha leva( o

na procissão, o qi.al de boa vontade lhe entregue,; e querendo

dar-ltie taM.beu. o sanbenito, nâo o quiz elle receber, dizenuo-me

que o devia vesur, principalmente nos domingos e dias santos
,

ate

cumprir de lodo a uisnha bentínit^a. '
.

Trouxerào-me o almo(,o ás se!e horí^s , e pouco depois recebi

aviso para emmalar o uieu fato, e esiar pronto a sahir quando me

\tessem chamar. . , ,.,. ^„-

Obedeci a esta ultima ordem cora toda a possível dii!ge..cia.

A's nove horas me ve.o abru" a porta um guarda, que me oídeaou

puzesse ás costa, o meu fciio , e o seguisse até ao salão, ouae ja es-

tava a maior parte ilos presos.
.

í»ouco depois vi entrar uns vinte dos meus companheiros^, que

no dia antecedente tinhào sido cou-ieinuados a açoites, e v:rihao_en"

lâo de os receber da mâo do verdugo por todas as ruas da cu.a-

de; e estalido assim junios, appareceo o Inquisidor ,
peronie o qual,

nos fazemos todos de joelhos para receber a sua beuçao
,

depo.a

de havermos beijado o chão a seus pés. Ordenou-se depois aos ne-

( ÍJ P\il''C'Se a-]ui da igreja que existia- miks do T&rramolo.

^
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gros que não tinhâo fato algum, ou tinhâo mui pouco, quprarre-
psseui com o dos brancos. Os prosas q„e nào erâo Cliristàos forào
iogo mandailos para os lugares declarados em suas sentenças, uns
para deslerro

, outros para as galés ou casa da pólvora; e os que
orao Chrisíàos, tanto brancos como prelos, forào levados a uma
casa alugada de propósito na cidade para alli serem inslruidoà por
algum tempo.

As salas e corredores desta casa forâo destinados para dormi-
reni os prelos; e os brancos fomos meitidos em um quariosepa.ado,
onde nos fí-chavào de noite, deixando-nos de dia a liberdade dt
andar por ioda a casa, e fallar ims com os oulro^. ou com quem
vmha de fora ver-nos. Todos os dias se faziâo duas' explicaçòe> do
cathecismo, uma para os pretos, e outra para os brancos ;e todos
os dias se celebrava missa, á qual asbiôtiamos, bem como á orarão
da manha e da tarde.

Em quanto estive nesta casa fui visitado por um religioso domi-
nico, meu amigo e conhecido de Damão, onde fora prior. Este
bom padre, carregado de moléstias e annos, apenas soube da minha
sahida, metteo-se em um palanquim para me vir vêr ; lamentou a
nunha desgraça abraçando-me ternamente; affirmou-me que muito
temera por mim; que muitas vezes se linha informado do estado
da minha saúde e dos meus negócios com o padre procurador do«
presos, que era seu amigo, e religioso da sua mesma ordem; que
todavia e^llvera muito tempo sem poder haver resposta al^Mima ; e
que finalmenle, depois de muitos rogos e instancias, tudo quan-
to tinha podido saber de mim era que vivia ainda.

Não me foi de pouco allivio a vista deste religioso; e a neces-
sidade em que me via de deixar as Índias, nos causava um senii-
m<>nto quasi igual. Elle ainda me veio vêr muitas vezes, convi-
dou-me a que voltasse ás índias logo que obtivesse a iil^erdade, e
me enviou varias provisões para a longa viagem que linha de fa-
zer, as quaes o meu estado de necessidade me nào permitlia es-
perar de outra parle.

Depois de havermos estado nesta casa até 23 de Janeiro, fo-
mos ainda conduzidos á sala da Inquisição, e dalli chamados ca-
da^ um por sua vez á mesa do Sanio Officio para rrcebermos dai
mãos do Inquisidor um papel que continha as penitencias a que
lhe aprouve condemnar-nos. Logo que alli entrei me fizerào pôr
de joelhos, havendo primeiramente posto as njâos sobre os Evan-
gelhos, e proínettido guardar um ínviolavrl segredo em todas as
coisas que se tinluio passado, e de que tivera còtjhecimenlo duran-
te a nanha prisão.

iíécebi depois da mão do meu juiz um escrito firmado por
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^le contendo as penitencias que me erâo impostas. Eis o sou con-

teádo.
,. ' ' r ..

!.• Nos três próximos annos se confessara e commiingaia .
no

primeiro , todos os mezes ; e not^ dois segiiinS(!s
,

pelas íestus da

Páscoa, do Peiílecostes, do iNatai,e da Assumpc.ao da Virgem

Santíssima. , , i • r , «
Q." Ouvirá missa e sermiio todos os domingos e dias santos

,
se

lhe lx)r possível. . p
3 " Nos duos três annos rezara diariamente cinco vezes o 1 a-

dre Nosso e a Ave Maria, em honra das cinco chagas de Nosso

Senhor Jesu Christo.
_

4.** Nâo contrahirá amizade nem commercio algum particular

com hereges ou pessoas, cuja fe seja suspeita, que possâo prejudi-

car á sua salvação.

d/ Em fim guardará tim escrupuloso segredo cm tudo quanto

Vio, disse ou ouvio, ou se tratou com elle , tanto na mesa
,
como

nos outros lugares do Santo Officio.

Fr.4Ncisco Delgado de Matos.

Depois que recebi este escrito, beijei o cbâo, e tornei para a

«ala a esperar que se fizesse o mesmo aos outros. A'sahida nos se-

pararão , e não sei que foi feito da maior parte dos meus compa-

nheiros, nem para onde os mandarão; pois apenas^ ficamos doze,

que fomos conduzidos ao aljube , onde eu havia ja passado unia

noite, quando ch»'guei a Goa, antes de entrar na Inquisição. ^

Neste lugar estive até ao dia ^5, em que appareceo um oífi«

ciai do Santo Otficio ,
que me fez deitar ferros aos pés, e condu-

zir a um navio que eslava na enseada prestes a dar á vela para

Portugal; e logo que alli cheguei , fui entregue ao capitão, que

se encarregou de mim, e se obrigou» no caso que eu vivesse, a

apresentar-me na Inquisição de Lisboa. O navio deo a ve a a 27

de Janeiro de 1676, e chegou a Lisboa a 15 de Dezembro do mes«

mo anno, _ . , , j.

Mal demos fundo no Tejo, íogo o capitão parUcipou a In-

qiiisiçâo a minha chegada. Alli fui conduzido no dia seguinte ;^e

de la, p4>r ordem dos Inquisidores, que nem ao menos se dignarão

ve.-me, me levarão á prisão da galé, para onde são mandados

aquellesqueo Santo Officio ou a justiça secular condemnao a es-

ta pena. Logo que alli cheguei me lançarão uma corrente ao pe

,

á qual eslava lambem preso por um pé outro homem condemuado

pela Inquisição, o qual evitara o fogo por ter confessado na véspera

do dia em que havia ser queiaiado.
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Todos os criminosos que exisífim nesta gale estão presos dois
tt (lois por uiii pé sÓMienle, y pur uma correme de ferro de oilo
pés de compriínenlo, pouco mnis ou moiíos, que suspendem n'iMn
gancho que trazem á ciotura, de &oite quefica ainda ocomprimeií-
lo de tre6 pés entre os dois presos.

E&tes forçados vão trabalhar todos os dias aos arsenaes. Em.»
pregào=se^ ordinariamrnJe em conduzir madeira para os estaleiros;
descarregào os navios; acarrelão pedra e areia para lastro, agua
e viveres para as viagens; destiâo estopa, e finalmente fazem lodo
o serviço em que se julga conveniente emprega-los a bem da na-
ção, por mais grosseiros e desprezíveis que sejâo estes trabalhos.

NesLes forç^ados entra toda a casta de gente, a saber: pessoas
condemnadas pela Inquisição; outras por sentenças dos juizes se*
culares ; escravos fugitivos ou incorrigíveis, que os senhores alli

maiidào para os castigar e fazer entrar em seus deveres; Turcos
aprisionados em corsários da Barbaria; e todos, seja tpjal for a sua
qualidade, são indifferen temente empregados em 'lral)alhos vergo-
nhosos e peniveis, quando nào tem dinheiro para dar aos ofTiríaes

que os conduzem, e que exercem utna crueldude sem exemplo so-
bre aquelies que não tem meios de os abrandar dando-lhes alguma
coisa de tempos a tempos. Jísta galé, que he con>truida a b «rda
do rio, consiste em duas mui grandes salas, uma !):iixa, e ouira
alta, que ordinariamente estão sempre cheias de forçados, que alii

dormem em esteiras subre tarimbas.

A todos se rapa a cabeça e a barba uma vez por mez , e to*
dos andào vestidos de vesfias e barretes de pano azid , com uin
capote de grosso pano pardo, com que iguabneiue s(- cobrem de
noite; e e^te he todo o vestuário que lhes da o rei de seis em t-eis

meze.s , com duas camizas de pano grosso.

A cada um se fornece diariamente arraiei e meio <ie bisfoiío

muito duro e negro, seis arraieis de carne salgada j)or mez, com
um alqueire de ervillias, lentilhas ou favas, de <]ue |iódem dispor
como quizerem. Ob que recebeni algum soccorr.o d'oiitra parte ven-
dem ordinariamente estes géneros para comprar alguma coisa me»
Ihor segundo suas posses. A nenhum se dá virdio; e quem o quer
beber o compra á sua custa. Todos os dias de madrugada , exce*
pto os <le festa, os conduzem ao arsenal, que flista da gale quasi
meia légua, e alli trabalhão sem descançar até ás onze na(piilloem
que se julga conveniente empiega-los. Para então o trabaliio aié a
uma, e neste inlervallo podem comer ou tlormir. A 'uma em ponto
tornão ao trabalho, que dura até á noite, e então são reconduzidos
á galé.

Ha ne?ta prisão uma capeila , onde se diz missa lodos os do-
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• mini^og e dias santos, e aonde vários «eclesiásticos caritativos vâo

niuilas vezes calhequizar e exhorlar os presos. Afora os alimentos

que o rei inamk dar a esles desgraçados, recebem lambem frequea-

tes esmolas, <ie soríe que ninguém soífre alli verdadeira penúria.

Quando adoecem , sào continuamente visitados [jelos nicdicos e

cirurgiões; e se as moléstias são de perigo, lhes adminislrâo pon-

tuaimeule o^ Sacramentos, e não lhes falta soccorro algum espi-

ritual.

Se algum delles commette alguma falta notável , he açoitado

por um modo cruelissimo. Eslendem-no de bruços no chào ; e em
quanto dois homens o segurào nesta postura, um terceiro o açoita

asperamente com uma grossa cardu breada
,
que de ordinário lhe

leva consideráveis pedaços de carne. Mais de uma vez vi eu al-

guns que, depois de semelhantes castigos, ficavão com as carnes

tâo pizadas
,

qtie era necessário fazer-lhes profundas incisões, as

quaes dègerieravão em ulceras terriveis e difficeis de curar, de sor-

te que ficavão por muito tempo incapazes de qualquer trabalho.

Quando ura forçado tem negócios em que a sua presença he

absolutamente necessária, perraitte-se-lhe que vá tratar delles, mes-

mo sem companheiro, pagando comludo a um guarda que lhe dão,

e que o segue a toda a parle. Neste caso leva elle só a corrente;

e como ella he muito comprida, a faz passar por cima doshombros,

deisando-a pendurada por diante ou por detraz j segundo lhe fica

mais comcnodo.

,Ao seguinle dia da minha chegada á galé fui rapado , vesti-

do e empregado no trabalho como os outros forçados; mas por mais

penivel que fosse este modo de vida , a liberdade que linba de vêr

e fallar a todos , mo tornava muito menos enfadoniio que as horro-

rosas solidões do Santo Oíficio.

Segundo a sentença dada contra mim em Goa, devia passar

cinco annos nesta dura escravidão; nem havia apparencia de que

podesse haver perdão algum para com um homem que tivera a te-

ro^'j-ida(le de fallar conira a Inquisição, e contra a w)a pretendida

infallibdidade. Comtudo o desejo que tem naturalmente todos -os

desgraçados de vêr acabar a sua miséria, me fez pensar nos meios

de obter a minha liberdade m^iis cedo do que vorosimil mente a devia

esperar.

Informei-me pois se havia, em Lisboa algum Francez de que

podesse valer-me para a execução do projecto que meditava; e sa-

bendo que Mv. Fabre ,
primeiro medico da rainha de Portugal,

não somente era bem visto desta rainha^ mas ainda muito respeita-

do e estimado de todas as pessoas da corle, me dirigi a ei!e
,
o lhe

roguei quizesse con<seder-me a sua protecção. Elle o fez pelo modo
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mais civil e attencioso, offerecendo-me, nâo sórnefile óseu valirnpnlo
cm ludo o c]iie deiie dejjendesse, mas ale a sua bolsa e me.-.a ; e
me fnzia a honra de me adfnitfir muitas vezes a ella , mesmo com
a corrente que me prendia, sem que o traje de forçado lhe causasse
repugnância, nem me tornasse mais desprezível a seu respeito. Tam-
bém tinha a bondade de me hir visitar á prisào , e de me consolar,
quaíido as suas occupaçòes lhe davào lugar a isso.

Kscrevi depois para França aos meus parentes
, participando-lhea

o deplorável estado a que estava reduzido havia tanto tempo , a fira

de quft por elles mesmos, ou por seus amigos, sollicitas^em com
todo o empenho todas aquellas pessoas que presumissem ter algum
valimento com a rainha de Portugal, que eu esperava interessar em
meu favor.

Mr. Fabre, que naturalmente era generoso ebemfazejo , saben-
do por cartas de Pariz que pessoas da sua estima se dignavão in-

teressar-se pela minha liberdade, reiterou os seus esforços para ma fa-

zer obter o mais breve possível.

Por seu conselho dirigi aos Inquisidores um requerimento em
que lhes expunha todas as causas da minha prisão, e lhes suppli-

cava quizessem moderar o excessivo rigor que eu pretendia ter-se

praticado comigo nas índias. Este requerimento foi levado ao tri-

bunal do Santo Ofôcio por um Capucho franoez
,
que era um dos

seus qualificadores, o qual me vinha muitas vezes visitar, e me da-
va bastantes consolações. A este primeiro requerimento nâo se deo
resposta alguma, nem também a outros três que apreseiiíei em me-
nos de dois mezes , e que forão entregues pelo mesmo religioso. O
motivo deste silencio foi por estar vago o cargo de Inquisidor geral

^

e não haver ainda tomado posse delle D. Veríssimo de Alen-

caslre , arcebispo de Braga
,

que depois foi eleito cardeal por

Inaocencio Xt.
Este prelado, por cuja vinda fazia incessantes votos, depois

que soube que só elle podia pôr termo aos meus negócios, chegou
finalmente a Lisboa perto da semana santa ; iiias como neste tem-

po ha ferias nos tribunaes, foi necessário esperar, ereveslir-me ain-

da de paciência até depois do domingo da Pascoela.

Apenas este Inquisidor geral começou a exercer as ftmcçôes

^o seu cargo, apresentei novo requerimento, que foi lido noc()n>e-

Iho geral; (nas tudo o que elle produzio foi dizer D. Veríssimo, de-

pois de o ter ouvido ler, que nâo podia crer que fosse verdade quanto
nelle expunha

, por nào parecer crivei que se houvesse condemna-
do um homem a cinco annos de galés por motivos de ião poucia

monta, como os que ajKuitavao mou retjuerimento.

lista resposta do inquisidor geral, uue o padre Capucho não
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deixou de me communicar, me causou bastante alegria. Por outra

parte me asseguravão todos que o prelado coin quem tinha detra-

tar era igualmente nobre, sábio, e generoso: o que me determinou a

dirigir-lhe novo requerimento
,

pelo qual lhe supplicava quizesse ter

o trabalho de fazer ler o meu processo, a fim de que por esta leitu-

ra se podesse convencer de que eu nada/tinha avançado que não fosse

inteiramente conforme á verdade.

Esta proposição achou logo grandes difficuldades no conselho.

Ninguém queria consentir na revista que eu pedia do meu processo;

e a razão que allegavão era que sendo soberanos todos os tribu-

naes da Inquisição, e não havendo appeliaçào de uns para os ou-

tros, era de algum modo attentar contra ai autoridade do de Goa
o querer reformar as suas sentenças. Não teria eu jamais obtido o

que desejava, se o Inquisidor geral não fosse fortemente soUicitado

em meu favor ; mas depois de se ter feito rogar por muito tempo

,

cedeo finalmente ás instancias de muitas pessoas de qualidade, e

particularmente ás de sua sobrinha, a condeça de Figueiró, que

particularmente estimava o primeiro medico da rainha, que tam-

bém o era seu.

Fez pois D. Verissimo ler em sua presença todo o meu pro-

cesso ; e tendo-se plenamente convencido de que eu não dissera fal-

sidade alguma , e reconhecendo por outra parte a injustiça e igno-

rância dos que me havião condetnnado , debaixo do especioso pre-

texto da minlia má intenção, ordenou que e^i fosse dogo post^ em
liberdade, e para este fim escreveo elle mesmo no próprio requeri-

mento estas palavras: Soja solto ^ como pede ^ e vá para Fran,'

ça,.

Conseguido este despacho do Inquisidor gerat, dado no conse-

lho geral, que só tem lugar de oito ou de quinze em quinzedias,
foi remettido á mesa do Santo Officio , onde se costuma dar audi-

ência duas vezes ao dia*

Os Inquisidores deste tribunal expedirão logo um familiar a
dizer-me da sua parte que eslava perdoado, que se me concedia a
liberdade, que procurasse um riavio que fosse para França

,
que o

participasse á Inquisição, é q>ie tratasse de me embarcar iogo.

Recebi esta noticia no 1." de Junho com uma alegria que dif-

icultosa mente poderão imaginar aquelles que nunca forão captivos

;

porém esta diminuio muito quando reflecti na difficuldade que te-

ria em achar navio e ajustar a miriha passagem, em quanto me não
visse em plena liberdade. Representei pois no dia seguinte aos
Inquisidores, por via de uma memoria que lhes fiZ entré«-ar

,
que

era inteiramente impossivel poder a()roveitar''me da gíaça que se

me fazia, em quanto estivesse preso, não podendo, em uma tão

Ff
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gfande cidade ooiho Lbboa , saber dos navios {|ue-entíão ousahem,
st* eu mesmo o iiào fosse indagar, ou não tivosse pesaoaque 6e en-

carreg-asse de mo participar.

Oá senboieá cio conselho ordinário, que mal o tigorosamenliB.

tiiihão inlerpietado as palavr.&s de que se servira o Inquisidor ^e-,.

ral para. me conceder a liberdade pondo no meu requerimenlo Qtior

seja solto como pede , e vá para França , respondêrào á min lia mQri

naoria qtie se consôiUiria na niinba plena soltura, como pedia , com
t^nto que desse um fiador que respondesse que me nào demoraria

em Lisboa senão o tempo qiie me fosse necessário para procurar oc-

casião e meio de sahir..

Como em todas as juiisdicçôes senão Iratâo os negócios senão

com muito vagai;, só me foi significada esta ultima resposta a 53
de Junho. Passeijogo a participa-lo a Mr. Fabre, e Itie roguei com
toda a possível insjta«çia .quizesse ultimar o que tinha lido a bondade
de começar. .. '.-.ir . -j ^

.

Alguns negócios urgentes o impedirão de hir neste mesmo dia

á Inquisição; mas comparecendo alli na manha do dia immeuiato

ao de S. Pedro, e ultimo de .Junho de 1G77, assignou um auto de

fiança, pelo qual se, obrigava a p»gar uma multa de quatro centos

escudos, se em não sahi^se de Lisboa dentro de ires mezes o mais

tardar. .: ]:\i ':. «w • ;•. ,

Na tarde, deàte mesmo dia enviarão os Inquisidores á gale um-

familiar que nlefez tirar a minha cadeia, e me conduzio á Inqui-

sição. Chegando alli fui chamado á avidiencia, onde utn destes se-

fíhorcs me perguntou se conhecia o medico da rainha; e tendo-lhe

eu dito que sim, me disse depois, que elle havia ficado por meu fia-

dor, e que «u de;via sahir quanto antes ; que o Santo Oflicio me
perdoava, e que desde aquellq momento podia hir em toda a liber-

dade para onde qijizesse. I<>?endo-me então signal para me retirar,,

respondi-lhe por uma profunda reverencia, e deste modo sahi (\oi

tyrannico poder da Inquisição, debaixo da rigor da qual tinha ge-

mido perto de quatro annos , contados desde o dia da minha prisão,

que foi a, SI- d'A,go-ito de 1G73 , até ao ultimo de Junho de 1077.

Apenas ptiz os pés, fora dfesta terrivei casa , dirigi-me logo á- pritíiei-

la igreja que encontrei a dar graças a:Deus<e a Maria Santíssima

pela liberdade que acabava de obter , e fui <lepois a casa de Mr.
Fabre, que mq abraçou chorando de alegria.. Pela tarde tornei ain-

da lú ^alé pa^a dar o ultimo adeus, aps infelizes que tinhào aido

GOíppanheiros do meu infortúnio, e para trazer dalli o pouco lalo

qu'.í, íDQ restava. .'; <•"'',
Apabàmos. de ver aS de,sgraria5 que sotíreo esto infeliz joven

íiqndii:í|dp á Jnquisição,, líi^nQ;» p.Qf, discmsus que als^ ^ ^^^9 podeia.
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qualificar de indiscretos, do que pelo mfnrfte cinn\e do governador
de Datuão,

. Este tribunal pois, como sé (leiXá ver, era um recurso
constantemente aborto á vinofança de todos os inimigos que' qual-
quer podia ler, ou por seus talentos , ou- por su-as riquezas ,< ou por
preferencias obtidas no coráçrio de uma mulher. Abl e como evitai-

taes inimizades, principalmente nasindiàs', ao>ndê^oíoor=iwí!-ercío atfcra»-

hia tantos Europens,, onde as fortunas podirn^-fsusGilartarvtos inve-
josos, onde a raridade dos talentos e dos conhecimentos devia irritar

a mediocridade^ contra aquelles quê)^ .
á' sua chegada, elia podia

'suspeitar assaz instruídos para a eclipsai, onde a facilidade das
intri^^as amorosas podia produzir tantos ri vaes ?'> Que facilidade não
oíierecia um tribunal deste geneTo á ^paixão da vingança, sempre
mais forte, em .razão da baixeza e da- cobardia; sempre mais pro-
pensa á calam nía, á medida que se julga mais sei.v^ura dcnâo ser des-
coberta! Qualquer pois, segundo a/horrivel jurisprudência &:'a Inqui-
sição, não estava simplesmente sujeito á jurisdicçâo do seu tribunal
no que dizia respeito á sua^iCreíiça ; também o estava ainda por
todas as acções da vida as mais indiffereníes aos cuilos

,
pela affec-

tação que este tribunal empregava, em^ nunca suppôr noí delatores
«motivos pessoaes pai-ai.as^suiâB accusaooes ;' e a felicidade,- nas em-
prezas, a fortuna sno CTommejicio, a reputação nas sciencias , a ven-
lura de agradar a uma- m^ulljer, todas as^posiçõés em íini cm que
«ra. forçoso encontrar conoursCentés, erâo' outros tantos crimes de
<que_ estes se pddião vingar á- cada -momento. Para isío lhes basta-
\a imputar á pessoa, de'>que queriâo desfazer-se, uu; leve discur-
so, uma palavra insignifjícsínte, ou ^accusa-la de ser Christão no-
^o.' A Inquisição chegava: irresn3!o:;a fo-mcntar rivalidades -do coni-
•merdo entre os ^e^ados. .'. d- ni cbjn :^

Mr. Delíon, na sua isposiçtov- M- meação das aventuras de
Jim padre Ephraim, Capucho; cumpre da-^las a cohhecer ao pu-
blico. Por este exemplo se- reconhecerá a verdade do^que affirmo,,
e que este pobre Capucho foi victima do ciuane dos Rortugu^zes
contra os Inglezes. Referi-las-hei ^aqui tases qyaes pe achão era-da-
-vernier, cuja versão prefiro á .éj Já* BoQí%0-le-Goux , còino mais
fiel e mais,;correcta. ;1^ í-.co íaâi: .

:

'
; ;• ^

;

O Xeque que havia despt^sado a- filha; mais Velha da princeza
de Golconda, não podendo obrigar o Tcverendo padie Jíphraim a
residir em Bagnagar, onde se, oí&íecia af.edificar-lhe unia casa je

wma igreja, lhe deo umboi e dois criados para o conduzirem a
Masulipatão, onde este religioso: esperava embarcar para o.Fçgú^
segundo a ordem que recebera de seus.Puperiores^í mas' nâo achan).
do navio que o transportasse,- tanto: íkerào os Inglezes

,
qae conse?.

guírâo leva-lo a ^Madrespatão., onde isèí^i^^um! UiUiiéènotí]umúo.A0^
' Ff S

'
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Jorge , e uma í^itorja geral para tudo ò que depende do reino de

Ciolconda, e dos paizes de Bengala e do Vaga. Jiepresenlárao-llie

que neste pai;; teria de fazer maior colheita que eiii outra qualquer

parte das índias para onde podesse i)ir , e logo lhe mandarão edi-

ficar uma linda casa com uma igreja; n)as realmente os liiglezoi

com isto nâo procuravào tanto o interesse do padre Kphraiir) como
o sen próprio , e cumpre saber os motivos que linhào para o coti"

servarem comsigo.

Madrespalão dista apenas meia legua de S. Tiiome, pequena
cidade marilima da costa de Cororaandol , muito bem edificada, e

pertencente entào aos Portuguezes. Havia alli grande negocio, parti-

cularmente de panos, e im)a infinidade de artistas e mercadores,

que pela maior parte desejariâo muito hir estabelecer-secom os lugle-

zes em Madrespatào , se com eíTeito vissem que havia alli exercício

da sua Religião; mas depois que os Inglezes edificarão esta igreja,

e retiverâo o padre Ephraim, saliíiào de S. Thome' muitos destes

Portuguezes, attrahidos principalmente do grande cuidado que este

religioso tinba de pregar nos dias de festa , tanto em Portuguez , como
jia liagiia do paiz ; o que era para elles mui raro, quando resitliào

em S. Thomé. O padre Ephraim era natural de Auxerra , irmão

de Mr. de Château-des-Bois , conselheiro no parlamento de Pariz,

e tinha a mais bella propensão para toda a casta de Unguas; de

sorte que em pouco tempo aprendeo perfeitamente o Inglez e o Por-

tuguez. Vendo os clérigos da igreja de S. Thome a alta reputação

em que estava o padre Ephraim ^ e que por suas prédicas allrahia

a JVladrespatâo uma boa parte do seu rebanho, conceberão contra

elle tal ciúme, que resolverão perde-lo; e eis o meio de que se serví-

lão para o conseguir. Estando tão vizinlios os Inglezes dos Portu-

gueses, era difficil que não tivessem algumas vezes desavenças en-

tre si, e ordinariamente uns e outros se servião do padre Ephraim

para os conciliar, por ser homem pacifico e de bom senso, e saber

perfeitamente as duas linguas. Um dia tiverão os Portuguezes de

propósito uma briga com alguns marinheiros que se achavão na ensea-

da de S. Thomé, os quaes ficarão muito mal tratados. Querendo

o presidente inglez tomar satisfação deste insulto , se hia a accen-

der a guerra entre estas duas nações, e teria arruinado todo o ne-

gocio deste paiz, se os mercadores de uma e outra parte nâo cui-

dassem logo de apaziguar o caso, ignorando totalmente a tenção

de alguns particulares contra o padre Ephraim ; mas todas as suas

diligencias nâo adiantarão nada , e pela intriga dos ecclesiasticos

de S. Thoiné í\)i indispensável que o padre Ephraim se mettesse

reste negocio, servisse de medianeiro, e se encarregasse de dar as

satisfações de parte a parte, o que elle acceilou de muito boa vaa-
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tade; mas apenas chegou a S. Thome ,

officiaes da Inquisição, que^o meltêrào

de gvierra
,

qtie nesla occasiao deo á

ferros aos pés e mãos,

foi preso por dez ou doze

era uma pequena fragata

vela para Goa. Lançárâo-Ihe

e nos vinte e dois dias que durou a viagem,

nunca ccmsentirao que elle fosse uma só vez a terra, bem que a

maior parte da gente da fragata alli fosse dormir quasi Iodas aa'

noilrs, porque sempre se vai teria a lerra ao longo destas costas.

Clicgatido a Goa, esperarão pela noite para o desembarcar e con-

duzir á inquisição; pois temerão que, desembarcando-o de dia, o

presentisse o povo, e viesse arrancar de suas garras uma pessoa qu«

tào venerada era em toda esta parte das índias. Soube-se logo ^em

muitos lugares que este respeitável religioso estava na Inquisição;

e co(no todos os dias chega a Surrate muita gente das terras dos

Porluguezcs, fomos nós os primeiros que recebemos estas noticias,

assombrarão quantos alli se achavâo. O que
q

sentio com isto

maror surpreza , e se oflcndeo mais, foi o padre Zenon , Capucho,

que tinha sido companheiro do padre Ephraim , o qual , depois de haver

consultado seus amigos sobre este negocio, resolveo hir a Goa, no

risco de ser também preso pela Inquisição. E com effeito era ar-

riscar-se muito; pois desde o momento que qualquer alli entra, se

alguém se atreve a hir fallar por elle ao Inquisidor ou a algum do

seu conselho, he immediatamente preso, e reputado ainda mais cri-

minoso que aquelle por quem intenta fallar. Nem o arcebispo da

Goa, nem o mesmo vice-rei ousâo metter-se em tal, não obstan-

te serem as duas únicas pessoas sobre as quaes não tem poder a

Inquisição; mas se acontece praticarem qualquer coisa que a of-

fenda, o Inquisidor e o seu conselho escrevem para Lisboa, e se=

gundo o que o rei e o Inquisidor geral determinão, logo que se

recebe resposta, se procede contra elles, e os enviâo a Portugal.

Dispoz-se comtudo a partir, e chegando a Goa, foi logovi-*

Bitado por alguns amigos que alli tinha, os quaes não ignorando o

motivo da sua viagem , lhe disserão que se guardasse bem de fallar

no padre Ephraim , se não queria hir fazer-lhe companhia na Inqui-

sição. Vendo elle que nada podia fazer em Goa, dirigio-se a Ma-
drespatão, para se informar mais exactamente do que se passara

na prisão do padre Ephraim. Logo que soube da trajçâo que se lhe

havia armado em S. Thomé, resolveo tomar satisfação delia, e foi,

ás escondidas do presidente inglez , declarar o seu projecto ao capitão

que commandava o forte, e que, bem como toda a guarnição, cus-

tava summamente irritado da injuria feita ao padre Ephraim ;
e não

somente approvou muito o desígnio do padre Zenon ,
mas até lhe

prometteo ajuda-lo e prestar-lhe auxilio. Soube o padre, por es-

pias que puzera em campo, que o governador de S. Thomé linha

3mm I mfnf-
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por devoção !)ir todos os sabbaclos de madrogacla a urrra capplla
meia legua distante da cidade, situada sobre um pequeno monte,
e dedicada á Virg-etn Santíssima. Mandou entíio pôr três grades
de ferro na janeiia de nm pequeno quarto do convento, e duas
boas fechaduras na porta, com outros tantos cadeados; e havendo
tomado todas as precauções necessárias, foi procurar o capitào do
forte, que era urn Irlandez , homem muito corajoso , e que lhe
cumprio a palavra que llie dera de lhe prestar auxilio na embosca-
da que tentava armar ao governador ' de S. Thomé. Este mesmo
oíficial se poz á lesta de trinta dos seufe soldados, e accompanhan-
do^o padre Zenon

, sahírão todos juntos do forte á meia noite, e
forâo esconder-se, até romper o dia, era um lugar da montanha,
onde não podiào ser apercebidos. O goverriador de S. Thomé não
deixou, segundo o seu costume^ de hir á capella pouco depois de
ter sabido o sol

; e apeando-se do palanquitn para subir a pé a
montanha, que he muito escabrosa, foi logo cercado pelo capitão
irlandez e seus soldados, que sahírào da emboscada com o padre
Zenon, e dalli conduzido a jMadrespatão' ao convento dos Capu-
chos, e encerrado no qiiarto que lhe estava preparado. Atónito o
governador de s« ver assim conduzido

, protestou alta e ponderosa-
mente contra o padre Zenon , ameacando-o cotn o resentimento
que teria o rei de Portugal ,' quando soubesse o que eUe ousara em-
prehendôr contra o -governador de uma das suas praças; e taes fo-
rão os seus ordinários- discursos em todo otempo que esteve reclu-
so no quarto, aos quaes o padre Zenon não respondia outra coisa,
senão que julgava ser elle muito n)ais bem tratado em Madrespa-
tão, que o padre Ephraim na Inqursição de Goa, para onde elle

o havia mandado; que não tinha mais que manda-lo vir, e que
então o levariào ao pé da montanha, onde se havião apossado da
sua pessoa com o mesmo direito què elle tivera para arrebatar o
padre Ephraim. Comtudo o caminho de S. Thomé para Madres"
palão esteve por espaço de cinco ouseis dias qualhado de gente, que
viriha supplicar ao presidente dos Inglezcs houvesse de empregar á
sua aiítoTidade para fazer sahir' o governador; mas a sua única
'resposta foi que elle não eslava èm seu poder; e que, segundo o
procedimento praticado contra o padre iiphraim , em boa justiça
inâo podia obrigar o padre Zenon a Jar liberdade áciuelle que era
tirií. dos autores' dá' injuria feita ao sáu companh«Mro. Pedio -corn-

tildo ao padre ZenOYi quizesse permiltir que o seu preso vi&ísejan-
'tai- cóm elle ao forte, promettendo entregíTr-lho todas ns ve/es que
'quizesse; o que obteve facilmente, màs'- som. poder depois cumprir
a sua palavra. O tambor da guarnição-,- que era Frauf:ez , e \im
mercador de Marselha

, chamado Uoboli
,
que se achou então no
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farte, dois dias de|)ois quealli entrou oi governador de S. Tliome,

lhe offerecèrão os seus serviços para o salvar, com tanto que fos-

sem bem recompensados; o que elle lhes promelleo, e ale lhes as-

severou que terião passagem franca no primeiro navio que sahisse

de Goa para Portugal. Feito este ajuste, tocou o tambor a alvo-

rada do dia seg-uinte mais cedo do que o costume, e entretanto o

mercador e o governador atando uns aos outros os lençoes da ca-

ma, se descerão pelo angulo de um baluarte pouco alto. O tam-

bor deixou ao mesmo tempo a caixa, e os seguio com disfarce;

de sorte que nào distando S. Thomc mais que uma boa meia lé-

gua de Madrespatão, todos três chegarão alli primeiro que se pre-

sentisse a sua fuga. Toda a cidade de S. Thomé deo grandes de-

monstrações de alegria pela volta do governador, e expedio-se lo-

go um navio para Goa com o fim de levar a noticia. Derão á ve-

la ao mesmo tempo o tambor, e o mercador; e apenas chegarão

a Goa com as cartas de recommendação do governador de S. Tho-

nie', não houve convento nem casa rica que os não obsequiassem;

e até o vice-rei D. Fih'ppe de Mascarenhas lhes fez o melhor aga-

zalho possível , e os embarcou nó seu navio para os trazer comsigo

.a- Portugal; mas tanto elle como os dois Francezes morrerão na

viagem.
Dava entretanto muito que fallar na Europa a prisão do pa-

dre Ephraim. Mr. de Cháteau-des-Bois , seu irmão, queixou-se

disto ao embaixador de Portugal, que então se não julgou muito

seguro em sua casa, e que imrnedialamente escreveo sobre o caso

a el-iei seu amo, a fim de que pelos primeiros, navios que sabis-

sem para Goa, ordenasse a soltura do padre Ephraim. O papa

fez também escrever sobre isto, declarando que se o não punhâx»

em liberdade, excommungaria todo o clero de Goa; mas todas es-

tas carias forâo inúteis, e o padre Ephraim só deveo a sua liber-

dade ao rei de Golconda, que muito o estimava, e havia feito to-

dos os esforços para o obrigar a residir em Bagnagar. Delle havia

aprendido alguma coisa das mathematicas , bem como o príncipe

árabe, seu genro, que se tinha offerecido a edificar-lhe á sua custa

uma casa e uma igreja ; o que depois fez para dois religiosos agos-

tinhos que vierão de Goa. Este rei estava então em guerra com o

Reja da provincia de Carnate , e tinha o seu exercito em torno de

S. Thome'. Logo que soube da traição que os Portuguezes tinhão

armado ao padre Ephraim, expedio ord«m a Mirgimola, general

das suas tropas, para sitiar S. Thomé , e pôr tudo a ferro e fogo,

se o governador da praça lhe não promettesse positivamente, que

dentro de dois roezes seria solto e livre o padre Ephraim. Esie ge-

neral enviou copia da qixiem do rei ao governador de S, Thomé , e

^g i.iHWll I mt
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os habitantes ficarão por tal modo assustados, que se não via mais
que barcos sobre barcos partirem para Goa com o fim de obrigarem
o vice-rei a fazer com que o padre Kpliraim fosse prontamente sol-

to. Elle o foi com effeilo, e forâo dizer-lhe da parte do Inquisidor
que podia sahir; mas ainda que lhe abrisíem a porta, nào quiz
deixar a prisão , sem que todos os religiosos de Goa o foâsem bus-
car em procissão, o que logo fizerão; e depois que saliio, foi passar
quinze dias no convento dos Capuchos, quesão uma espécie de lle-

coletos. Ouvi dizer muitas vezes ao padre Ephraim que o que mais
o entristecera na sua prisão fora a ignorância do Inquisidor e do
seu conselho

,
quando o interrogavão , e que ate julgava que ne-

nhum delles tinha jamais lido a Sagrada Escritura. Tinhão-no
mettido em um quarto com um Maltez

,
que era um dos homens

mais máos que havia sobre a terra, e que eslava preso nos cárce-

res da Inquisição pela terceira vez. Este homem não podia dizer

duas palavras sem renegar de Deus, e passava todo o dia e uma
paite da noite a fumar; o que nào causava pequeno incommodo
ao padre Ephraim.

Quando a Inquiíição faz prender alguém, se lhe dá immedia-
tamente busca; e quanto se encontra em cisa de moveis e fato que
lhe pertence, he tomado por inventario para lhe ser entregue no
caso de se achar innocente ; mas quanto ao oiro, prata e jóias, não
se faz disto menção por escrito , nem jamais o torna a ver seu

dono, pois he levado á Inquisição para as despezas do processo.

Entrando alli o reverendo padre Ephraim , também se lhe deo bus-

ca ; mas não se lhe achou na algibeira que estes reUgiosos tem co-

sida aos mantos, e que lhes cliega ao meio das costas, senão um
penie, um tinteiro, e alguns lenços. Não se lembrarão que os Capu-
chos também tem um pequeno bolso na manga, por baixo do braço,

onde igualmente coslumão guardar algumascoisas pequenas; e não

lhe dando busca nesta parte, lhe deixarão quatro ou cinco pennas

de lápis, que lhe servirão de lhe fazer parecer menos longa a sua

prisão. Ile costume na Inquisição hir todas as manhãs perguntar

aos presos o que querem comer naquelle dia, e lho dão. O Maltez

não cuidava em outra coisa senãode tabaco, e o pedia de manhã,
ao meio dia, e á noite, quesão justamente as horas eui que secos-

luma levar a comida aos presos. Este tabaco era todo picado, e

cmbrulliado em papel branco , da grandeza pouco mais ou menos
de um quarto de folha ; pois em todo o Levanto o tabaco picado

ou em pó, todas as drogas e outras pequenas mercadorias que se

podem embrulhar, são envolvidas empapei branco; o que redunda

em proveito do vcn<]edor
,
que mette igualmente no peso o papeie a

mercadoria. He por isso que na Asiu se coasoiíie muito papel, •
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he o maior comrneicio dos Provençaes, que o chegâo a levar ate á

Pérsia. P'aço estas observações por occasiào do padre Kphrairn
,
que

guardava com cuidado todos estes pedaços de papel branco em que

viíiha envolto o tabaco que se trazia ao Maltez , e neljes escrevia

com o seu lápis o que meditava todos os dias na prisão. Jámass

lhe quizorào íninistrar um livro, nem dar-Il)e luz; e o tratarão com

tanto rigor como um sceieraio que já tinha sáiiido duas vezes da

Inquisição com a camiza enxofrada, e o sanbenito com a cruz de

S. André, para accompanhar ao supplicio aquelles que se faziào

morrer, e que alli tinha entrado pela terceira vez. Mas pode-se di-

zer
,

para gloria do padre Ephrai(n ,
que a sua paciência na prisão'

foi tanta, quanta a sua discrição e caridade., depois que delia sahio;

e ainda que soífresse muito na inquisição, nunca se lhe ouvio di-

zer mal delia, nem mesmo fazer a menor queixa. Nem jamais pensoa

etícrever sobre elía coisa alguma, o que sem duvida descobriria aos

povos muitas coisas que não farião muita honra áquilio a que os

Portuguezes chamâo Santis^i>na Casa.

Tendo o padre Ephraim passado quinze dias em Goa no con-

vento dos Capuchos, para recobrar algum vigor, depois de quinze

Gil vinte mezes' de prisão, poz-se a caminho para Madrespatâo; e

passando por Golconda, foi .agradecer ao rei e ao principe árabe,

seu genro, a br)ndade que havião lido era se interessarem tão forte-

mente pela sua liberdade. O rei instou novamente com elle para fi-

car de todo em Bagnagar ; mas vendo que elle desejava voltar ao

seu convénio de Madrespatão, lho mandou dar, como da primeira

Tez , um boi, criados e dinheiro para a jornada.

Por este exemplo de um hotnem longo tempo preso por uma
rivalidade de commercio entre duas nações, ea que elle era bem es-

tranho, pois se não occupava senão dos interesses da Religião, jul-

go útil citar ainda outros, para provar que a Inquisição favorecia

as vinganças pessoaes , e que o perdão das injurias, tão recommeri-

dado no Evangelho, era um preceito que ella totalmente despreza-

va , a menos que alguma razão maior a não forçasse a dar-lhe algu-

ma attençào.

D. José Pereira de Menezes, capitão general das armadas do

rei de Portugal, e commandante das suas forças marítimas na Ín-

dia
,

paríencia à uma das mais illustres casas de Goa. .Havia tido

na sua mocidade uma desavença com outro cavalheiro, a qual se

havia terminado, e ambos se tinhão reconciliado; mas csla reconci-

Kação não tinha sido sincera senão da parte de Pereira, e o seu ini-

migo conservou por espaço de vinte annos o desejo de se vingar.

Chegou finalmente a corromper cinco criados do .capitão general,

e foi dcnuncia-io á Inquisição, citando as cinco testemunhas que

Gg
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subornara, as q^aes sãolqgo osívidas , recebidos os seus depoitn^ín^os,
e Pereira lie preso com uni dos seus pagens.

Esta prisão deo que fallar, pois era estimado este fidalgo, tido

6 havido por antigo Christào, easua conducla religiosa e ciVil tinha
sido sempre irreprehensivel ; tnas o interesse que inspirava se limi-
tou somente ao simples espanto e admiração. Ninguém ousou pois
tomara sua defeza , e esperavão todos com impaciência pelo pró-
ximo Auto da Fe, para saberem de que crime seria elle culpado.

í'oi fácil aos Inquisidores amedrontarem o pagem, econseguin-
tem^enie confessou este joven tudo o que se quiz. Assim a sua con-
fissão

,
junta aos depoimen'os das cinco testemunhas , e á declaração do

accusador, formou um corpo de sete testemunhos contra Pereira.
O pagem

,
em virtude da sua confissão, sahio no seguinte Auto da

Fé, mas não se vio alli apparecer Pereira.
Comtudo elle tinha sido condemnado a ser queimado; mas,

ou porque a consideração publica de que gozava intimidasse os seus
juizes,^ ou porque estes participassem a seu respeito da estima geral,
quizerao esperar ainda um anno para fazerem executar a sentença.
Persistia elle em protestar a sua innocencia, e durante este anno
de dilação revírão os Inquisidores de novo o seu processo. Ouvirão
ainda as testemunhas. O seu embaraço, a sua incerteza, os seus
subterfúgios, a pouca conformidade dos seus depoimentos abrirão em
íim os olhos aos juizes. Fizerão pois prende-las, bem como ao accu-
sador, que puzerão a tormentos, e confessarão todos unanimemente a
intriga que havião urdido para perder o desgraçado Pereira. Estas
testemunhas falsas forâo condemnadas a gale's por cinco annos, o
denunciante banido por nove para as costas d' Africa, e Pereira posto
em liberdade. Mas despojemo-lo de tudo o que n)ilitou a seu respeito
neste desastroso negocio; encaremo-lo como um homem de uma con-
dição ordinária; admittamos por um pouco que os Inquisidores usas-
sem a seu respeito daquejla indifferença com que tratavão commum-
mente os accusados ; supponhamos em fim que houvessem persistido
era suas primeiras prevenções, cujo resultado tinha sido condemna-lo
a ser queimado, he evidente que elle ficaria perdido. Ah! e quan-
tos innocenles tem estado neste caso! Citemos alguns exemplos destes
d sgraçados, que a firmeza da innocencia accompanhou até ao ulti-

mo tnotnento, e que a Inquisição, ainda que convencida de que
Tilo crao culj^ados , condemnou por pertinácia, por orgulho, e por
não convir que os fuera prender injustamente.

Um major do exercito de Portugal, homem de honra , bravo
official, geralmente estimado por sua conducta civil e militar, man-
da um dia castigar um^soldado do seu corpo. Este soldado vingativo
o denuncia á Inquisição. IJe preso o major, e passa dois annos nos

i
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cárceres. Nesle espaço cie lempo lie interrogado muitas vezes, e lirai-

tão-so somente a pe^rguntar-lhe quaes são as causas da sua prisão.

He-lhe impossível dize-las ,
porque as ignora, e assim se passão

perto de Ires annos. Em summa declarão-lhe que be accusado e

convencido de ser Judeo , e por conseguinte de ter apostatado. Excla-

ma o infeliz contra esta imputação absurda , faz uma narração his-

tórica da sua vida, cita todas as pessoas que o conhecem
,

e invo-

ca o seu testemunho. Nega altamente o crime que se lhe imputa,

e refuta victoriosamente todos os depoimentos que contra a sua pessoa

se produzem. Reunem-se então os Inquisidores para o conjurarem

a confessar: jutitão as promessas ás soUicitações , e lhe jiirâo que

não somente não perderá a vida , mas que ainda lhe restituirão com

a liberdade todos os seus bens. O mesmo Inquisidor geral se mte-

ressava vivaniente por este official, que conhecia desde a sua infân-

cia, e mais que ninguém estava convencido da sua innocenciá;

mas o orgulho monacal o impedia de convir nisso. Ao passo que

desejava ardentemente salvar- lhe a vida , oppunha o major a todas

ás suas instancias esta resposta tão natural a um homem de carac-

ter : que antes queria morrer innoccnte
,

que resgatar a sua vida

por uma vil mentira. Finalmente o Inquisidor geral, irritado da

sua obstinação, chegou a dizer-lhe um dia ardendo em cólera: cm-

das que hasde ganhar 9 E não era isto dizei-! he : 7iós te faremos an-

tes queimar
^
que deixar pensar ao publico que te havemos feito preri'

der injustamente? *

Em summa, depois de três annos de prisão, chega a época

do Auto da Fé, he condemnado o major , e se lhe lê a sua sentença.

A approximação do suppíicio lhe transtorna a cabeça. Da-se-lhe

um confessor: as soUicitações deste acabão de o abalar e decidir.

Cede com effeito, e se dispõe á mentira. Concede-se-lhe então a

vida; mas appareceo no Auto da Fé com uma samarra pintada

de chammas voltadas para baixo, a que chamho fogo revolto

,

para que os Portuguezes se convencessem que el!e tinha sido jus-

tamente condemnado ao fogo, e que se evitara a morte, era por-

que a si próprio se reconhecera culpado. Os Inquisidores conservavâo

a sua gloria por meio de uma mentira. Condemnando-o á morte,

estavão bem certos da sua innocenciá; mas injporlava-lhes salvar

as apparencias, e para inteiramente o conseguir, alem da ver-

gonha que lhe imprimirão , fazendo-o apparecer no Auto da Fé em
trajes de culpado, confiscarão-lhe os bens em seu proveito, o o

condemnárão por cinco annos a galés, como se na realidade tivesse

sido criminoso.

D. Luiz Pessoa d'Eça, descendente de uma illustre casa, mas

de raça de Cbristãos novos, he preso pela InqnisiçFio de Coimbra,

«P m^amm.
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por denúncia do seu mordomo, que e!Ie expulsara de sua casa por
prevaricações que comincllêra no exercício do seu empre<ro.

O seu primeiro interrogaLorio versa sobre a nature/a de seus
bens. Declara elle possuir para cima de trinta mil libras de renda
em bens de raiz

, « qije a sua mobília iie análoga á sua riqueza.
Cuida logo a Inquisição de não deixar escapar esta presa; e para
achar menos obslacuJos ao seu projecto, faz prender logo a mulher
de D. Luiz, sua filha, seus dois filhos, e alguns de seus parentes.
Sua mulher e filha morrerão pasmados poucos dias de prisão; e seus
dois filhos, ^muito moços ainda, confessarão tudo o que se quiz, e
sajiírão da Inquisição degradados por dez annos para os Algarves.

Quanto a D. Luiz, protestou sempre pela sua innocencia, e a
demonstrou ale á evidencia. O duque de Ca.lava!

,
que era seu intimo

amigo,, axnscou-se a fallar por elle ao Inquisidor geral; mas este,
inflexível na manutenção dos princípios da inquisição, lhe declarou
queseoaccusadoteimavaem negar, seria indubitavelmente queimado.
Lomtudo, por graça especial, sempre lhe prometteo que se elle,
durante a ceremonia do Auto da Fe , conseguisse reduzir D. Luiz
a confessar aquillo de que era accusado , não morreria, ainda que
isto fosse contra o uso e leis da Inquisição.

íoi com effeito condemnado ao fogo, e appareceo no Auto da
te corn a funesta carocha e a samarra coberta de demónios e cham-
mas. Tinha o duque postado na sua passagem os seus melhores ami-
gos

,
que debulhando-se em lagrimas , se lançarão ao pescoço deste

desgraçado, e o conjurarão, em nome do seu bomfeitore de tudo o
que lhe era mais caro, que salvasse a vida. Assegurárão-lhe que
ainda era tempo, e que o Inquisidor geral lhes dera a sua palavra
se^ elle confessasse; representárào-lhe que a perda de seus bens o
íiao devia fazer hesitar

; que o duque os havia encarregado, man-
dando-os alli , de lhe assegurarem que elle proveria em tudo, além
mesmo dos seus desejos. Nada o pôde abalar: respondeo que era e
que morria Christào; que a accusação, de que era victima , não
era senão um pretexto do Santo Ofiicio para se apossar de seus

andar. Approxima-se em fim a ceremonia.
dii- se principio á leitura das senlenr

bens
, e continuou

termina-se o sermão
resta mais que um momento. Desesperados os deputados do du-
que, se lanção aos pés de D. Luiz

,
gritando-lhe : sah>a-te evi no-

me de Deus! Este infeliz
, vencido por suj)plicas tão tocantes , ce-

<le em fim. Lcvanta-se, e caminha para o throno dos inquisidores:
vamos diz elle em alta voz, vamos salisfa%cr com mentiras os de-
sejos dos meus amigos. Dalli foi reconduzido á prisão, onde pas-
sou dois annos, e sendo depois enviado a Évora, appareceo no Au-
to (la Fé com o sanbeiiito de fogo revolto, e com sentença de ffalés
por cinco annos.
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C.^OM difficiildadtí se poderia pintar o damno irreparável que nestes

desgraçados paizes tinlião feito á Religião -o apparato religioso dado

a estes espectáculos bárbaros, e os funestos princípios de uma ins-

tituição sempre armada contra os homens para os despojar e^ dego-

lar em nome de \im Deus. cujo Evangelho não respira senão mi-

sericórdia
,

perdão das injurias , e desprezo das riquezas :
póde-

se dizer que também a não havia em Hespanba e Portugal. Logo

que os homens chegâo a ponto de não fazer consistir o cuUo que

professâo senão em ridículas superstições, na observância pubfica

de uma multidão de fingimentos pueris, em multiplicadas demons-

trações de um respeito servil a frades, e que por outra parte não

ha astúcias, subterfúgios, e até meios indecentes que não ponhâo

em pratica para se dispensarem dos deveres reaes que lhes impõe

esta religião, e para procurarem , á custa da mentira ,
da corru-

pção , da mesma libertinagem, meios de provar que tem^ preenchido

estes deveres
,
que na verdade desprezão ,

pois que se não envergo-

nhão de usar de todos os recursos para se dispensarem delles
;
pode-

se dizer, repito, que em taes homens está inteiramente abandonada

a religião. Nenhuma differença ha entre a renúncia forma! de uma

religião qualquer, e a hypocrisia
,
que se entrega a fantásticos mehn-

dres para subtrahir aos outros o conhecimento da renúncia que taci-

tamente se fez, se não he que o caracter de franqíieza da primeira

a torna menos odiosa, que o caracter de embuste e dobrez da se->

gunda.
i\ antiguidade noí^pinía osllespanhoes como um povo religioso;

mns logo (]uc appareceo a inquisição, seapagou insensivelmente esta

belhi porção do caracter nacional, bem como outras boas qualidades

,

como já fizíimos ver em outra paríe. Desta piedade ,
commnm a

lodos os antigos liespanhoes , não ficou aos modernos senão a pu-

is*y



li

[ ns ]

perstiçâo
,
herança ãa. classe devota de boa fe , e uma liypocrisia

sacrílega, debaixo da qual a maior parte das pessoas occultavào a
sua impiedade real. Por esle modo tinha chegado a Inquisição a
apagar a fé em todos os corações. Os fracos estavâo dispostos á cre-
dulidade para evitar os seus ataques ; os hypocritas tinhâo mul-
tiplicado as demonstrações da sua para se livrarem dos seus sup-
plicios. Uns crerão tudo, os outros fingirão crè-lo , e assim se per-
deo a fé. Quem finge crer, nada cre; quem tudo crê, crê na men-
tira.

Prelendiâo os Inquisidores que por força ou por vontade, por
todos os meios lícitos ou illicitos cumpria acostumar os homens a
preencher os seus deveres de Catholicos, e que tarde ou cedo se
conseguia a persuasão: máxima tão cruel como falsa, eque todavia
tinhào conseguido fazer adoptar aoclerod^IIespanha. Que os Hespa-
nhoes, até estes últimos tempos, tinhãouma conducla mui conforme
a esta^ máxima cruel e falsa, e se entregava© a uma multidão de
devoções pueris e absurdas, mais capazes de destruir a Religião, que
de promove-la, he evidente ; e se podem vêr muitas provas disto
no estimável autor de uma Viagem feita á Hespanha em 1777 e'

1778.
^

As procissões, e sobro tudo as da semana santa, erâo o cumu-
lo da demência, e talvez da impiedade. Nellas havia mascaras, dan-
ças, cantos, e disciplinas. Homens com o rosto coberto, porém
nus até á cintara, laceravão as costas com açoites até correr o san-
gue. Nellas se levavão grandes imagens deroca representando os
Apóstolos , com grandes cabelleiras de linho muito encrespadas,
anneladas eempoadas, com grandes ruissaes nas mãos, e uai espelho
por detraz da cabeça, para com isto mostrarem que tinhão conhe-
cimento do futuro. ^Era uma reminiscência doJano dos F.igàos. To-
das estas íiguras erâo levadas por Nazarenos

,
qua vrão nma espé-

cie de penitentes com vestidos delongas caudas, do comprimento de
quarenta pés pelo menos, e o mais devoto era aquelle cuja cauda-
era mais comprida. Em todas estas procissões havia homens masca-
rados peio modo mais horrendo

,
querepresentavãoos Judeos , aquém

o povo dava iminensas vaias, cobria de lama, e carregava de mal-
dições; no que principalmente se reconhece o espirito da Inquisição,
que jamais perdia de vista todos os meios de entreter o povo em
suas prevenções contra estes desgraçados, a fim de o tornar sempre
mais insensível á compaixão, quando ella os fazia apparecer nos
Autos da Eé.E entre tanto todas as mulheres, mais livres nestes

dias de devoção que em qualquer outio tempo do anno, sentadas
ou de pé nas varandas de suas casas, ou ás suas janellas sem gelo-
sias, cora todo o brilho do mais rico adorno, com a cabeça sim-
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plesmente coberta comum veo transparente
,
que por então nacla rou-

bava aos seus encantos, rocebião as homenagens, as vistas d'o!hos,

^muitas vezes bilhetes de seus amantes, e davão ao prazer de ver e

de ser vistas o tempo que a populaça gastava nestas supersticiosas

praticas. O mesmo viajante que lia pouco, citei nos diz que em 1777

linha já diminuído muito a indecencia destas procissões.

Ésles Inquisidores, tão vigilantes em castigar os hereges, os

Judeos, os idolatras, deixavâo^ comtudo o povo hespanhol entre-

"gar-se a ceremonias pagãs. Que digo? Elles as fomentavão, por-

que rendiâo dinheiro aos frades seus collegas. Tal era, por exemplo,

o culto que os Hespanhoes rencliâo aos mortos. Em certos dias do

anno cobrião de flores as sepulturas, e as regavão com agua benta,

que mediante uma pequena paga se obtinha na igreja. Todos os

pregadores no púlpito, todos os confessores no seu tribunal, se não

esqueciào de gritar: regai, regai a sepulhira de vossos pais ; cada

gota de agua benta apaga uma chamma do fogo do purgatório. Em
dia de todos os Santos cada qual se apressava a pôr veias eccesas

sobre as sepulturas, porque neste dia, diziâo elles, fazião uma pro-

cissão todas as almas dos mortos; e aquellas a quem a ingratidão

de seus filhos tinha recusado um cirio, erâo obrigadas a apparecer

alli cobertas de vergonha, e com os braços cruzados. Toda esta ce-

ra .ficava pertencendo ás igrejas e aos conventos, e sem duvida os

frades se servião delia mais utilmente que as almas.

Neste mesmo dia de todos os Santos se fazia em quasi todas

as cidades e aldeãs d' Hespanha um leilão em beneficio das almas

do purgatório, cujos preparativos erâo feitos pela confraria encarre-

gada desta ceremonia devota. Dez ou quinze dias antes do leilão

hiâo os confrades por todas as casas das cidades e campos, e rece-

bia© todas as offertas que a piedade crédula voluntariamente lhes

queria fazer em trigo, legumes, fructos, gallinhas, patos, pombos,

cordeiros, ovelhas, &c. Chegado o dia do leilão, cercava-se de ban-

cos, para se sentarem os compradores, a principal praça publica

da cidade ou aldeã, e ao que mais dava ou offerecia, se vendiâo

todos os artigos que havia produzido a busca. O que mais caro com-

prava era lido por um santo homem; e o dinheiro que resultava

da venda servia para mandar dizer missas. Hia-se á caça por con-

ta das almas do purgatório; davâo-se bailes em seu beneficio; em

fim os zelosos crentes fazião preparar nesle dia a melhor cama que

linbão, pagavão a um clérigo ou frade para a vir benzer ,e ninguém

ousava deitar-se nella na noite que precedia ao dia de finados, para

poder servir de descanço ás almas errantes. Em summa tinhào os

frades por tal modo corrompido a imaginsção do povo, que muitas

le "MWl " ^M^
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vezes se via affixado nas portas das igrejas e^c Í!ítre;ro : hoy se saca
anima. E as offertas a chover ! !

!

Éni parte nenhuma do mundo renderão as missas tanto dinhei-
ro ao5 frades e cle;igos como em Hespanha e Portugal. As que
elles diziào ou deviào dizer cada dia erào innumeraveis ; e por um
decreto especial do conselho geral da inquisição todas as missas que
um moribundo deixava por sua alma erão privilegiadas, isto he , a
sua importância devia logo ser paga com pieferencia ás suas divi-
das as mais legitimas. Fiiippe IV ordenou no seu testamento que
todos os sacerdotes, residentes no lugar onde elle viesse a morrer,
diriào cada \nn uma missa por sua alma no dia da sua morte;
que nos três dias seguintes «e celebrassem tantas quantas se podés-
sem dizer nos altares privilegiados ; e finalmente por este mesmo
testamento deixou cem mil missas com esta clausula expressa: que
se por felicidade lhe não fossem precisas tantas para entrar no
Ceo

, o excedente reverteria em proveito das pobres almas desam-
paradas, de que ninguém se lembra. Um. tal rei era com'effeito
um rei segundo o espirito dos frades, e melhor que esse Filip-
pe }[[, assaz ímpio por se enternecer da sorte das viclimas sacrifi-

cadas em ura Auto da Fé, e ao mesmo tempo assaz cobarde por sof-

írer que o Inquisidor geral tivesse a insolência de o fazer sangrar e
queimar-lhe o sangue pela mão do algoz , a fim de expiar com isto a
sua criminosa compaixão.

O terror que a Inquisição tinha infundido em todos os espiri-
tes tornava este povo verdadeiramente escravo da vontade dos fra-
des, que com o mais leve pretexto se introduzião nas casas , e nel-
las mandavâo como senhores. Se os enconíravão na rua

,
paravào,

saudavão-nos profundamente , beijavào-lhes a mão , e muitas vezes
a ponta do habito. Quer a doença fosse seria

,
quer aj^enas uma

leve indisposição, vinhão logo dois frades, sentavão-se ú cabecei-
ra do enfermo, atorraentavão-no com cxhortaçòes, exames de con-
sciência

,
preparações para a morte, e perturbando a imaginação

do inieliz com suas pregações intempestivas , aggravavào muitas
vezes a moléstia , e a tornavão mortal. Entretanto regalavão-se
^'^ 'od° ^^^® tempo á custa do enfermo

,
punhão a casa em con-

tribuição
, e tinhão todos os criados ás suas ordens. Felizes ainda

os herdeiros, se estes consoladores ofíiciosos se reliravão sem haver
lançado mão de uma parte da herança, e suggcrido ao moribundo
um testamento prejudicial á sua família!

A'cublça njunlavào também o orgulho, que sobre tudo se ma-
nifestava quando um frade ou clérigo levava o Viatico a um enfer-
mo. Apenava-se a primeira carruagem que o acaso fazia passar
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pela igreja donde sahia o Viatico, e cumpria que o dono se apeas*
se logo, ainda que fosse da mais elevada condição. Subia então o
j)adre á carruagem, e o dono hia a pe'. Tochas

,
penitentes, ins-

trumentos de musica, formavão o accompaniíamento
, e uma mul-

tidão de povo accompanhava o padre
,
que bia bem recostado den-

tro da carruagem de que se havia apossado. Tochas , musica
,

po-
vo e frade , tudo entrava na camera do moribundo; e o calor , a
bulha dos instrumentos

, os lamentos dos devotos , as exhortações
do officiante , acceleravào muitas vezes a sua ultima hora. Con-
cluída a ceremonia se tornava a pôr em marcha o accompanha-
mento

,^
e a subir o frade á carruagem (1). Morria o enfermo

:

era então amortalhado com ura habito de frade, sem o que não
podia ser enterrado. Estes hábitos se acha vão nos conventos , on-
de sempre havia provimento .delles, e pagavâo-se a peso de oiro

;

mas fosse qual fosse o seu preço, era forçoso eompra-ios
,
por ser uma

obrigação geral.

Se as nações religiosas tem sido muitas vezes presa das super-
stições as mais ridiculas , ao menos evitarão associar os actos exte-
riores do seu culto aos dos prazeres profanos ; mas estava reserva-
do á Inquisição desnaturar sufficientcmente a razão do povo hes-
panhol

,
para que elle offerecesse em seus jogos, cm seus passatem-

pos
, em suas sensualidades mesmo, esta reunião monstruosa. De

todas as devoções dos Hespanhoes a mais geral era a que dizia res-
peito a Maria Santíssima , e por conseguinte o seu culto era de
todos o mais exposto a profanações. Tinkâo os Dominicos persua-
dido aos Hespanhoes que o escapulário e o rozario erão um dom
feito aos homens pela Mãi de Deus; e todos os privilégios, indul-
gências e piopriodades que estes frades tinhâo ligado a estes esca-
pulários e rozarios llies faziâo olhar este dom da Virgem como um
dos maiores benehcios espalhados sobre a humanidade. Conseguin-
temcnte não havia paixões que se não podessem«escutar

,
prazeres

prohibidos a que não fosse livre eníregsr-se , faltas graves que se
não podessera commetter , se ao mesmo tempo houvesse cuidado de

Hh

(l) Não reprovamos o uso de se levar o Ciático aos enfermos
em carruagem

, e pelo menos serviria para se acudir mais pronta-
mente com este remédio espiritual j pois do contrario, e segundo
o uso actual de ser precisa a concurrencia de 7nuiias pessoas, se se-
gue espcrar-se as mais das vezes muitas horas , c perecer entretan-
to o enfermo sem este. soccorro j mas o que se nota he o orgulho
destes frades ou clérigos, que com. este mesmo apparato de carrua-
gem pretendião nutrir sua ridicula influencia.

.mm iiKUJT?
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recorrer ao rozario para obter o seu pordâo. Com o escapulário «e

eslava a coberto da vingança do demónio; com o rozario se des-

armava a ira de Deus. JKrão dois talismanes cuja pos>>e tornava in-

vulnerável. Quando as mulheres se adornavâo, olhavâo ajozario
corao inseparável do leque ; poucos homens sabião sem. o trazer ao
pescoço. Rezavão-no para tornar favoráveis suas a-madas ; rczavão-

no também para que um rival os nâo perturbasse. Era invocando
a Yirgem que se ajustavão para um lujjar aprazado, que- se dava
principio a uma serenata,, que se esperava ganhar ao jogo

,
que se

preparavâo para o baile. Até nos theatros se fazia uso do rozario;

6 se n'ama peça se prendia o diabo , era com rozarios : o diabo
lançava entào urras terríveis, e tudo para maior edificação dos
fieis.

Ha muitas peças tbeatraes^ do celebre Calderon dedicadas a
Maria Santíssima ; ena verdade- são bem singulares os titulos das
suas dedicatórias , concebidos ordinariamente nestes termos :

^*
mài do melhor dos filhos, d filha do melhor dos pais , á torre de

marfim,, d esirella da manhã, ôfc. àjc. O corpo da epistola dedi-

catória versa sí>bre as regras do iheatro , sobre a poesia dramática,
sobre a critica literária, e sobre mil outros objectos de que sem du»
vida a Virgem Maria se occupa bem pouco na morada celeste. Es-
te exemplo de Calderon tem sido imitado por uma immensidade de

autores, e achâo-se milhares de obras hespanholas com semelhantei

dedicatórias.

Mas isto ainda he pouco. O viajante de que acima- fallei re-

fere que vira representar em Sevilha, o Herdeiro unicersal, peça

traduzida do Francez por D. Carlos Gordoni, cuja representação

fora em honra e a beneficio de Maria Santissima* Elle transcreve

o texto do cartaz , concebido nestes termos :

^ la irnpcratri% de los cielos , madre dei' P^erbo eterno , nor»

te de ioda Hespaéa, alivio, fiel centinela
, y antemural de todos

Mspanoles , Maria Sanctissima; consagra a beneficio, y para au»

mento de su mayor culto la compania de cómicos de esta eiudad

una nueva comsdia jocosa intitulada : el HEREDERO UJVT-
KERS^L, dei mismo autor que la M^RGj4R1Tj1, nombra^
do D. Carlos Gordoni. El famoso Romano baylera el FAN'
DjINGO. Sé previenc se ilumina la casa con aranas^

Os Dominicos tinhâo sabido tornar frequentes os milagres em
Hespanha, e os frades das outras ordens rivalizavão com elles a
este respeito. Com difficuidade se poderião contar, nâo somente as

Virgens milagrosas, mas ainda os Santos, as imagens de toda a

espécie que os frades tinhão á sua devoção para entreter o povo

jQa credulidade. Estas Virgens, estas imagens de Santos choravão.
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rião, escrevião, cobriâo-se , descobriâose á vontade destes senho-

res, e segundo o exigião os seus interesses* Evitava-se um perigo,

a,chava-se uma coisa que se tinha perdido, havia uma boa colhei-

ta, chegava um navio a salvamento, era sempre a tal Santo, a
tal Virgem que se devia esta fortuna, e cunípria agradecer-lho por

alguma offerta ao convento que possuía a imagem bemfeitora. Pe-

lo coiitiario , se os homens se enganavâo em suas esperanças , sg

as suas emprezas eráo desgraçadas., se os revezes perturbavâo a sua
vida. be porque a enormidade de suas culpas impedia que o San-
to lhes fosse favorável, e então cumpria abranda-lo por meio de

missas, por fundações, por legados pios. Felicidade ou desgraça

vinha a ser o mesmo para estes frades : uma e outra lhes era igual-

mente rendosa. Independentemente deste tributo diário, extorqui-

do á credulidade, esta multidão de imagens milagrosas contribuía

também para povoar os cárceres da Inquisição. Passava um Judeo
por diante de um Crucifixo sem o saudar, nâo se tinha nra Chris-

tâo novo confessado e commungado no dia da festa de ,tal Santo,
tinha um piloto soffrido uma tempestade, e nâo havia promettido

nem levado nada a tal igreja , apossavâo-se delles os familiares do
Santo Officio, e o resultado era alguns annos de prisão , e quasi

sempre a confiscação dos bens do incrédulo.

Todas estas imagens milagrosas rendião aos conventos sommas
consideráveis. Apontarei somente uma, e vem a ser a do Santissi-

mo Christo dos Agostinhos de Burgos. Era-lhe consagrada uma
capella no claustro desta casa. O altar era de prata doirada; a gra-

de que o cercava, de prata; o retábulo que formava o fundo da ca-

pella , de prata; e da abobada pendião cincoenta alampadas , tam-
bém de prata, que se accendiâo nas grandes solemnidades. A san-

ta imagem nâo se expunha aos olhos do povo senão nas grandes
festividades, e estava ordinariamente encoberta por cortinas borda-

das de pérolas, rubins e diamantes, que se nâo abriâo senão

com grandes ceremonias. Todas estas riquezas erâo fructo da cre-

dulidade dos fieis. O autor desta imagem , segundo a opinião das
pessoas de uma fé relaxada, era o discípulo S. Nicodemos ; mas
a dos verdadeiros devotos, a única que um homem de bem devia

seguir, he que ella tinha vindo directamente do Ceo. A posse das

grandes riquezas suscita invejosos. Outros frades, ciosos da fortuna

dos Agostinhos, lhes furtarão duas vezes a productiva imagem,
mas outras tantas tornou ella a tomar o seu primeiro lugar, o

por este milagre augmentárão os Agostinhos dez vezes mais a sua

receita.

Graças á ignorância geral! Nos templos consagrados ao Eter-

no se achavão reunidos os objectos mais dispat atados. He assim ,^

Hh ^
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por exemplo
,
que na soberba bazilica desta mesma cidade de Bur-

gos
,
ao mesmo lempo que se ofíerecia á veneração dos crentes uma

inullidão de relíquias, taes como um osso do profeta Zacharias,
um pedaço da vara de Moysés, vasos cheios de sangue dos San-
tos Innocentes, e mil outros objectos igualmente preciosos, can-
tava o clero on o cabido tranquillamenle os louvores do Senhor,
recostado em assentos magnificamente marchetados de ricos embu-
tidos, que represenlavâo Bacchos, Sylenos, Satyros , Faunos, Pas-
tores, Driadas^, Bacchantes , caçadas de Diana, grupos de animaes,
sacrifícios pagãos, em summa uma multidão de figuVas licenciosas,
cada uma das quaes somente, se apparecesse nooratorio de um Chris-
tâo novo, leria sido sufficiente para o fazer denunciar á Inquisição,
e talvez queimar como profanador das coisas santas , e como conta-
minado de paganismo.

A nação hespanhola , naturalmente espirituosa , não deixava
comtudo de possuir homens sábios, que assaz lamentavào o avilta-
mento em que se fazia viver o povo; mas o temor desta Inquisição
prendia a sua lingua, e jamais a razão se teria feito escutar áquem
dos Pyrenneos, Jamais as luzes terião alli peneirado, em quan-
to esta Inquisição .existisse em pé. Como era possivel esperar que
brilhasse nestes desgraçados paizes um só raio de filosofia, quando
se vê o espirito de monaquismo presidir mesmo ás instituições desti-
nadas a recompensar o valor e a honra? Em vão tinhâo alguns
filósofos declarado guerra aos prejuizos, e derramado luzes em Fran-
ça. Em Hespanha, que lhe fica tão vizinha, e aonde parecia deve-
rem penetrar mais prontamente estas luzes, reinava o espirito de
monaquismo em toda a sua força; e os mesmos reis, e até Cados
IIÍ, era 1771, mostrarão querer disseminar este espirito, e reforçaV
a cegueira dos povos.

Se este respeito, ao menos apparente, dos monarcas d'Hes-
panha ás ideas mysticas não deixava prever, mesmo n'um futura
remoto, o termo das superstições inventadas pelos frades, que
homem de génio ousaria íevantar-se contra a Inquisição, origem a
mais fecunda de hypocrisias de toda a espécie, quando, indepen-
dentemente do seu poder enorme, os reis, por seus actos, parecião
ainda abraçar seus princípios, eescuda-la com sua protecção? Senin-
guem ousava communicar suas ideas, mesmo aos seus mais rntimos-
amigos, como ousariào os Hespanhoes escrever contra ella ? Os escrú-
pulos dos Inquisidores, a este respeito, erão extremos. Pouco faltou
que o autor de um livro hespanhol assaz lecommendavel , em que
se trata da origon e guerras dos índios occidentaes, da sua des-
coberta, da stia conversão, dos seus ritos e monarquia, o padre
frei João de Torquemada, religioso da ordem de S. Francisco, que
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se não deve confuncíir com o mui famoso Torquemada, cardeal,
fundador da Inquisição em Hespanha , e Dominico; pouco faltou,
digo

, que esle aulor fosse chamado a Inquisição , e visse o seu
livro condemnado ao fogo, por ler dado que pensar na sua obra,
que se fallavào noções suíFicientes sobre esla quarta parle do mundo
cumpria imputa-lo á ignorância dos frades e do primeiro biáno do
México, D. João de Cumarraga, que tomarão por caracteres maci-
ços os signaes jeroglyficos de que os índios se servião para escre-
ver a sua historia, e conseguinlemente fixerâo queimar estes livros
como obras de feiíiceria.

Foi por este mesmo espirito de vigilância, sempre atemoriza-
do das mais fracas tentativas que podia fazer a verdade para se
dar a conhecer, que a Inquisição se determinou a prohibir a His-
toria civil d' Hespanha, desde 1700 ale 1733 , em três volumes
in /0//0, escrita peio padre Nicoláo João Belando, religioso de
S^ Francisco. No anno de 1715 dá conta o autor das contesta-
ções d'Hespanha com a corte de Roma, e aponta algumas circuns-
tancias do processo de Macanás, do cardeal de Júdice, e d'AlbQ.
roni. Este artigo em nada peccava contra a orthodoxia , e fazia
honra á boa fé, á ingenuidade

, á lisura mesmo do autor. O me-
recimento desta historia e do escritor não fizerão impressão algu-
ma sobre a Inquisição. Este padre Belando chegou a uma idade
muito avançada, e ainda que elle tivesse demonstrado até á evi-
dencia que o seu livro nada tinha de perigoso, e empregado as
mais poderosas protecções para fazer levantar o interdicto posto na
sua^obra, nunca o pôde conseguir, e morreo sem obter esta satis-
fação.

• Comtudo um escritor hespanhol, no ultimo século, se per-
mittio escrever com bastante liberdade, e talvez não escapasse á
censura senão pela eminência dos seus empregc^, e pela considera-
ção de que gozava a sua ordem em toda a Europa. Foi este o pa-
dre Feijó, geral dos Bentos, e membro do conselho d'el-rei catho-
lico. Este religioso se fez justamente celebre pela sua obra em lé
volumes, intitulada: Theatro critico universal, o discursos vários
en todo género de matérias, para desengano de errores comunes. Esle
homem^, verdadeiramente filosofo, levantou-se com uma coragem,
ate então desconhecida em Hespanha, contra os funestos progressos
que a superstição tinha feito e fazia ainda na sua pátria. A cabala
o^perseguio, a calumnia o maltratou: por isto esperava elle já , mas
nao descorçoou Bastava, diz Mr. Chary , em uma carta publica-
-^a em 1765, depois da morte deste homem celebre, acontecida no
mez de Setembro de 1764, bastava que elle emprebendesse instruir,
extirpar a ignorância, a falsa filosofia, 03 prejuízos, o abuáo das

g"t—t-»y



[ me ]

perigrinaçoere exorcismos, a incerteza da medicina reinante , e a
sciencia superficial da maior parte dos médicos hespanhoes, para que
logo se espalhassem furiosamente contra elle os mais satíricos escri-

tos, eaté libelios diífamatorios , á medida que publicava oseu Thea-
iro critico.

O ódio da Inquisição a seu respeito era tanto mais vivo,-

quanto elle sabia cora infinita arte evitar na sua obra tudo o que
podia dar motivo a que ella lhe podesse lançar a garra, e quanto,
sem se comprometter , tinha chegado a conseguir a leitura dos au-

tores modernos , prohibida por ella. A principio assentou qne de-

via responder aos escritos que merecião alguma altenção ; mas
vendo que , semelhantes á cabeça da Hydra, renasciâo cada vez

mais numerosos
,
que a prevenção havia chegado ao ponto de não

quererem muitos livreiros vender a sua obra senão á proporção que;

se comprassem os escritos contra elle publicados , tomou o parti-

do do silencio, e fez imprimi-la á sua custa. A raiva de seus ini-

migos se augmentou e eslendeo ate mesmo aos approvadores dos

seus escritos. O padre Sarmento, um dos mais doutos Benedicti-

nos d'Hespanha, foi o que mais sofíreo ; masdespicou-se por um es-

crito em que provou até á evidencia a torpeza desta cabala, e as

nobres intenções do padre Feijó. Nâo se podia levar á paciência,

que o padre Feijó tivesse fallado vantajosamente do chanceller Bai»;

con , de Descartes, de Newton, de Loke , de Leibnitz, e de tan-

tos outros: ate' lhe faziâo um crime de os nomear, porque , na

opinião dos frades, uns nâo erâo Catholicos Romanos , e os outros

devião ser espíritos absurdos
,

porque se apartavão das ideas rece-

bidas (em Hespanha).

Este sábio, tão contrariado, tão perseguido pelo espirito mo-

nacal e inquisitorial , nada menos era que um theologo profundo,

um membro da universidade de Salamanca , um professor cujos

talentos tinhão illustrado todas as cadeiras , um homem honrado

com a estima de todos os sábios da Europa , consócio daquelles

cujos trabalhos tinhão feito brilhar a ordem de S. Bento , taes co-

mo os padres Montfaucon e de la Rue , tão conhecidos em Fran-

ça ; mas a pesar deste extremo de fanatismo contra elle , tinha já a

sua obra , em 1748 , nove edições. Aos olhos dos hypocrila» o

ruaior crime deste homem, ao mesmo lerapo filosofo, físico, xna-

thematico e excellente critico, era nâo somente atacar os milagres

productivos , mas ainda provar fisicamente a sua falsidade ate á

demonstração. Foi asáim ,
por exemplo que elle fez cessar de re-

pente um milagre que se fazia desde tempo imniemorial, em umagi

capella consagrada a S. Luií, bispo. Pertencia esta capella aos

Irancjscaiios., que fazião crer ao povo que em certo dia do anno
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caTíiso abundantemente sobre o altar flores milagrosas durante a

missa cantada. Não deixava de concorrer alli a multidão, e Deus
sabe o dinheiro que isto produzia aos frades. D. Feijó examinou,

estas flores, e Teconlieceo facilmente a sua espeaie. Assegurou-se

primeiro da protecção do bispo diocesano e do magistrado. Na vés-

pera do dia em que se devia operar o milagre fez varrer exacta-

mente o interior e exterior da capella, e a cercou de sentinellas por
fora e por dentro. Cantou-se a missa , e não se obrou o milagre.

Estas pretendidas flores não erão outra coisa mais do que peque-

nos insectos de azas brancas
,

que o calor do sol fazia sahir dos

ovos nesta época, e que desta vez não apparecêrâo, porque a var-

redura tinha levado e dispersado os ovos.

O nome de Feijó mereceo passar á po&íeridade.. Elle foi o pri-

meiro cuja mão corajosa levantou uma ponta do ve'o que a igno-

rância estendia sobre Hespanha. Quatorze annos depois da sua mor-
te , em 1778, ainda vio Toledo um Auto da Fe dentro de seus

muros.

Em summa, póde-se fazer uma idéa desta ignorância profun-
da , e ate' que ponto progredira a Inquisição no projecto de arre-

dar os espirites do conhecimento dos mais simplices elementos das
sciencias

,
principalmente das sciencias físicas e naturaes, se nos

lembrarmos da aurora boreal que neste mesmo anno de 1764 fez

com que toda a cidade de Lisboa velasse na noite de 5 para 6 de
Março. Em quanto os frades chamavão o povo ás igrejas para ro-

gar a Deus que affastasse delle a peste, a fome, e as guerras pre-
ditas, dizião elles, por este meteoro, os sábios desta capital o ex-
plicavâo pela passagem no horizonte de um immenso dragão , Cu-
jos enormes olhos, formados de dois brilhantes carbúnculos, espa-
Ihavão pela abobada celeste esta luz extraordi-naria. Alguns houve
que, não parando nesta explicação, e hindo mais longe que seus
confrades, assegurarão ter divisado a sombra do corpo do dragão,
e ouvido o estrondo de suas azas.

A que ponto pois estava reduzida a literatura do povo hespanhoíj
tão próprio comtudo, por sua sagacidade, espirito e viveza, para
brilhar nesta parte? Em que circulo o tinha circunscripto a influen-
cia desta funesta instituição? Livros mysticos erão, por assim dizer,

as únicas Gompoáções hespanholas; e pelo seu numero quasi incal-

culável se poderia pouco mais ou menos julgar da necessidade inna^
ta de escrever, que uma multidão de homens em Hespanha havia
mostrado. Cita-se uma bibliolheca hoMandeza , em que se havia
coUigido este enorme montão de piedosa ideologia , debaixo deste
titulo assaz engenhoso e notável, principalmen(e pelo sentido que
eavolve; DiaUctica^ «hquencia dosT selvagens da Europa.

P.IPUI i M Wtfg-
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Afora isto, fabulas, hiàlorias ou novelas amorosas, comedias
ou entremezes

, auios em que os frades e o diabo representâo um
grande papel, ^um grande numero de poesias, ás vezes agradáveis
pela imaginação

, mas quasi sempre estranhas ao raciocínio, ao
gosto e á natureza , eis a única carreira que os prejuizos deixarão
aos autores para percorrerem. Os primeiros poetas francezes canta-
rão os amores, e a sua musa era a bellezae a filosofia: o primeiro
poeta castelhano

, frade de profissão, Gonçalo Berceo, cantou S.
Domingos, eBaccho foi o seu Apollo, Para concluir aminhaempre-
za, diz elle, creio que me bastará um copo de bom vinho:

Bien valara , como creo , um vaso de buen vino

e he comtudo entre este enorme aggregado de producções mysticas

,

de contos muitas vezes licenciosos , de comedias barbaras
,
que se acha

Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes tão perseguido!
A vizinhança da França era um verme roedor para a Inquisi-

ção. A presença de um livro francez Ilie causava febre; e por seus
terrores pânicos dir-se-hia que um secreto presentiniento a adver-
tia que^desle paiz devia partir o raio que ura dia a esmagaria. Que
precauções para obstar a leitura das melhores obras francezas, eque
absurdos disparates não presidião muitas vezes a estes vigilantes cui-

dados ! Crer-se-ha sem custo que ella condemnou todas as obras de
Yoltaire; mas crer-se-ha que igualmente condemnou quantas elle

podesse publicar para o futuro? O index dos livros prohibidos pelo

iSanto Officio , e publicado por elle, formava, no principio deste sécu-

lo, dois enormes volumes infolio
,
que cumpria ler, para cada um

saber aquillo de qua devia absler-se em matéria de leitura : género
de estudo assaz novo, estudo para evitar o estudo. Todas as setna-

nas se affixava nas portas das igrejas a lista dos livros francezes que
agradava á Inquisição prohibir. A redacção destas listas, a incohe-

rente amalgama dos titulos que alli se vião amontoados
,

provavão

bem que estes frades ignorantes não conhecião , nem a matéria de

que tralavão estas obras , nem a lingua em que erão escritas: o

que era fácil de conhecer , não só pela impudência de certos titulos

de livros licenciosos que se vião apparecer nestas listas em grandes

letras, e pela gravidade dos titulos de outros livros , bem espanta-

dos sem duvida de se acharem em semelhante companhia, mas mui-
to principalmente pelos motivos destas diversas prohibiçÒes, que os

pre'gadores se permiltião desenvolver no púlpito. He assim
,
por ex-

emplo, que sendo utn dia apprehendido em casa de um livreiro uin

peq ueno fardo de njáos romai se achou eu Ire elles uu)
,
que a

decência me não |)ermitle nomear, e o pregador prohibio a sua

leitura, porque, dizia elle, sendo S. Tiíereza a sua heroina , se
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achava insultada por um epilhclo abominável que se lhe dava m
titulo da obra ; e no mesmo sermão

,
percorrendo a lista destes li-

vros apprehendidos por contrabando , enganado sem duvida pelo

sentido que ligava á palavra Academia , nada achou que censurar

n^unia obra não menos immoral . cujo titulo começa por esta pa-

lavra, e pouco faltou que não aconselhasse a sua leitura como útil

para infundir nas damas o bom gosto e a civilidade. Mas , accres-

centa este pregador , não me apresso a dar este conselho ; a maté-

ria desta obra fará o objecto de outro sermão, Estas inepcias se

renovavão a cada instante: as pessoas sensatas se cobrião de ver-

gonha, os perversos riâo ás escondidas. Só os frades se enchiâo de

orgullio com taes parvoíces, e talvez não teria sido sem perigo fazer-

Ihas perceber.

Não era comtudo impossível enganar estes Inquisidores , tão

orgulhosos, tão déspotas, tão vingativos , tão ciosos da sua auto-

ridade. Arribando a Lisi^oa um navio francez , no tempo em que

o marquez de Pombal era primeiro ministro , desembarcarão al-

guns officiaes ou passageiros , com o fim de passearem e verem es-

ta capital de Portugal. A presença de um Francez despertava sem-

pre a espionagem dos familiares do Santo Offició. Tinhão estes

moços o estouvamento próprio da sua idade , e aqucila inexperiên-

cia dos costumes das nações , desculpável na mocidade , mas ori-

gem ordinária de indiscrições e imprudências. Correrão pois todas

as ruas de Lisboa , visitarão as igrejas , os monumentos , os palá-

cios ; e constantemente seguidos , sem o presen tirem , não forâo

perdidas nenhumas de suas acções e palavras. A' noite , estando

prestes a embarcar , entrâo n'um café' para tomar alguma coisa e

descançar um pouco , e a sua conversação versa sobre os objectos

que acabavão de ver. Deixão escapar algumas palavras graciosas,

e talvez satiricas , sobre a mvdlidáo de frades que tinhão visto , e

um delles applica ao caso alguns versos de Voltaire. Foi quanto

bastou. Eutrão vinte aguazis , cercão-nos, e os prendem. Achan-
do-se estes moços armados , se põem em defeza , e trava-se o com-
bate; mas por fim abrem caminho, e se escapào. Correm direitos

ao seu escaler
,
que não estava daili mui distante , saltão dentro,

oomeçâo a remar com força , e por este modo se livrão da sorte, que

se lhes preparava, excepto um , menos feliz , menos ligeiro talvez,

que , ficando na praia, e vendo-se cercado , ferido, e atropellado,

foi obrigado a ceder á força , sendo logo amarrado e conduzido á

Inquisição para pagar sem duvida por lodos os seus companheiros.

Tinba-se a este tempo despedido o embaixador de França em
Liàboa , e fazia então as suas vezes o cônsul geral. Sabendo este,

no dia seguinte pela manhã , do que se passara na véspera ,
corr®

li
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a casa do marque? de Pombal para lhe pedir a entrega do preso,
encarregando-se de o fazer castigar, se elíc com effeito fosse culpa-
do. Eáse negocio, lhe responde o marquez, he sem duvida de bem
pouca monta, e n'ontra qualquer parte seria sem consequência; mas
aqui muda muito de figura. O que me pedis he superior ao meu
poder; e se eu quizcsse usar de autoridade, nem posso prever nem
dizer-vos o que poderia resultar em meu prejuizo. O único recurso
que tendes he procurar o Inquisidor geral, e tudo o que posso fazer-
vos he juntar as minhas ás vossas sollicitaçòes ; mas não posso dei-
íiar de dizer-vos que temo muito que ellas fiquem sem effeito.

Esta resposta augmentou as inquietações do cônsul, mas nem
por isso desoorçoou. O seu caracter era firme, a sua prudência con-
summada: elle conhecia não só a dignidade do nome francez, mas
também a do cargo que occnpava, e esperou raante-las ern toda a
sua força.

Dirigio-se pois a casa do Inquisidor geral, e lhe responderão
que S. Eminência não faltava enlão a ninguém. Voltou na manhã
seguinte, e na outra ainda, e teve sempre a mesma resposta. Conhe-
cendo então que o Inquisidor geral se esquivava de lhe fallar, mon-
ta na sua carruagem de ceremonia, com todo o cortejo próprio das
visitas diplomáticas, e se dirige ao palacia da Inquisição, onde
ftiz pedir audiência em nome d'el-rei seu amo. Comtudo o ín()ui-
sidor geral não ousa por esta vez levar a insolência ao ponto de lha
negar. O ministro lhe expõe francamente o objecto da sua visita,
tí lhe pede a liberdade do preso.

A isto se encoleriza o Inquisidor geral, e os argumentos que
emprega são as palavras heresia, athcismo

, filosofia, 'i emerario

!

Proferir publicamente as máximas ímpias de Voltaire! De Voltaire,
Senhor, cujo^ nome só por si he uma blasfémia! Cumpre que haja
uma reparação a semelhante escândalo, e que seja proporcionada
á offenía. Então o cônsul, sempre mais tranquillo á medida que
mais se inflammava iS. Eminência , lhe responde friamente: Se-
esje joyen fosse Portuguez , seria muito embora culpado; mas elle
não foi educado nos vossos costumes: presumio talvez que estava
ainda na sua pátria, donde sahe agora pela primeira vez. Em Fran-
ça, Senhor, o que vós considerais como um crime, nem ao mo-
nos seria objecto de um reproche. Os versos de Voltaire andão a!-
Ii na boca de todas as pessoas de bem. Sabe-los, cita-los a prc-
posilo, he prova de um espirito cultivado. Eu appéllo mesmo pa-
ra V. Eminência, que tem toda a instrucção precisa para fazer
justiça a um tão bello génio; e se por acaso encontra alguma coi-
sa repreliensivel em seus numerosos escritos, estou certo que a nào
imputará senão á ligeireza lo espirito, e não d pureza de sua te

nem de sua alma.
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Abrainkflo o Inquisidor geral com esle elogio, olha por al-

gum tempo para o cônsul , toma-o pela mão , fa-lo enlrar mansa-

mente e sem dizer palavra n'um segundo salão, fecha a porta com

ca\ilela, e quando julga que ninguém os pôde ouvir , assim lhe falia

:

Alli tendes, Senhor, a imagem sagrada do Redemptor do mundo,

mostrando-lhe um grande Crucifixo coliocado no fundo do salão, e

que se elevava ale ao tecto; jurai-me perante elle que me guarda-

reis segredo no que vou dizer-vos. Eu sou discreto, lhe tornou o

cônsul. Pois bem, proseguio o Inquisidor, sabei que não tenho

conhecimento algum das obras de Voltaire, e que estimaria lè-las.

Conheceo logo o cônsul a grande vantagem que esta circunstancia

lhe offerecia para obter o que pedia. He fácil satisfazer a V. Emi-

nência, lhe tornou elle prontamente; eu me encarrego disso. De-

pois destas poucas palavras se despedio o cônsul , sem fallar mais

no objecto que o interessava, e dahi a uma hora possuio S. Emi-

nência a collecção completa das obras de Voltaire, que o cônsul

se apressou a enviar-lhe.

Assentou esto dever deixar passar alguns dias para renovar as suas

sollicitaçôes : queria entre tanto ver se o Inquisidor se resolvia, e

igualmente dar-lhe tempo para reflectir. Passarão courtudo dias e

semanas, e nada de novo. Perde o cônsul em fim a paciência, e

torna a procurar o Inquisidor geral. He recebido com toda a po*

litica ; mas não obtém mais que palavras insignificantes, promes-

sas vagas, e fracas esperanças. Ainda o visitou mais duas ou três

vezes , e sempre o mesmo resultado. Julga então que he tempo em

fim de usar dos meios que a curiosidade do Inquisidor lhe forne-

cera : manda preparar segunda vez o seu cortejo , e vai novamen-

te procura-lo. Já tive a honra, lhe diz elle, de reclamar, em no-

me do meu soberano, um Francez que retendes nos cárceres da

Inquisição, e que fizestes prender contra o direito das nações. Es-

te Francez não commelteo delicto algum contra o governo portu-

guez ; por conseguinte ninguém tinha direito de o subtrahir á mi-

nha protecção. Olho esta prisão como um insulto feito ao meu ca-

jacler, e se me tenho calado até hoje, foi para evitar as funestas

consequências que daqui podião resultar. Repito-vos hoje esta sup-

plica em nome do rei de França ; e se me recusais a entrega do

preso, passo immediatamente a participa-lo pelo correio á corte de

Versalhes. O Inquisidor, atemorizado, mas irresoluto, quer ainda

servir-se dos seus ordinários subterfúgios. Não fallemos mais n^sso,

lhe diz o cônsul, interrompendo-o ; o rei o decidirá. Elle pejará

em sua sabedoria se a Inquisição do Li^^boa tem diíeito de oppri-

mir os seus vassallos, e se uma pueril citação de alguns versos de

Voltaire merece ser punida tão severamente pelo Inquisidor geral,

li ^
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cuja leitura querida e Iiabitual he a das obras deste grande poeta.

li &em esperar mais resposta, se retira.

Espantado o liuiaisidor da ameaça , atemorizado das conse-

quências que pode ter para si, e para o Snnfo OÍBclo em geral, a

sua indiscreta curiosidade , se o publico che^a a saber que , violan-

do o rigor de suas próprias leis , deixara peneirar , me^mo no palá-

cio da Inquisição
, obras tào severamente prohibidas , como as de

Voltaire
, e cuja leitura fora por eíle tantas vezes interdicta com

pena de excommunhào maior, deo-se pressa a esconjurar a borrasca,

mandando logo soltar o preso, e fazendo-o conduzir a casa do côn-
sul geral, pedindo-lhe somente que o fizesse sahir quanto antes para
França. Dizia-lhe também que em consideração á celeridade que
tivera em condescender com elle n'uma coisa que apenas mostrara
desejar

, esperava que isto ficasse sepultado n'um profundo silen-

cio. Elle lho prometteo, e cumprio a palavra ; e só passado muito
tempo, depois da sua volta a França , he que communicou estaanec-
dota a alguns de seus amigos.

A leitura dos livros francezes não era a única de facto que
espalhava terror no campo dos Inquisidores: elles igualmente decla-
ravão guerra ás obras dos outros povos , sempre que erão dictadas
pela razão e sabedoria. Se Montesquieú , Helvécio, d^Alembert e
tantos outros não podiâo, bem como Voltaire , romper impunemen-
te os Pyreneos

; se mesmo Montaigne era avaliado por estas reli-

glosas personagens como um livro perigoso e malsoante , facilmen-
te se pôde conceber que no seu pensar não gozavão de maior esti-

ma os sábios da llollanda, Alemanha, e Inglaterra. Citarei somente
iim exemplo, porque não remontando a mais de 4^ ânuos

,
prova-

rá que esta influencia inquisitorial
,
que alguns tem querido supp^r de

todo enfraquecida durante o ultimo século , estava ainda em todo o
seu vigor.

Todo o mundo conhece as obras do celebre Robertson , nem
ha uma só pessoa instruída na Europa

, que não tenha lido a sua
historia do reinado do imperador Carlos V , e sobre tudo a sua
historia da America. Logo que esta ultima appareceo , tivorão co-
nhecimento delia os sábios que compiínhão então , e ainda hoje
compõem a Academia real da historia em Madriíl , examinarão-nà

,

e se apressarão a fazer justiça a uma obra em que a imparcialida-
de nunca esfria o gosto , onde a verdade he sempre sustentada pe-
la protundeza das indagações , onde os conquistadores hespanhoes
são juli^ados seu) prevenção, e com um comedimento tão circunspe-
cto

, que nem a humanidade tem direito de queixar-se , onde o
calor do estilo em fim nada deve ao encarecimento do filosofisuio

,

que muitos escritores tem tomado pela linguagem da verdadeira
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filosofia. Julgou a .Academia fazer nm serviço essencial á sua pá-

tria
,
pondo lodos os Hospanlioes ao alcance de conlecerem esta

exccilenie obra , e para isto convidou um de seus intmbros , D.

líanion de Guevara, estimado em Hespanha pela pureza e elegân-

cia de sua dicção
,

para fazer a trariucçào da obra de Robertson ;

e querendo dar a este estrano-eiro recommendavel u(na prova da

sua eslin)a , encarregou o seu secretário perpetuo, M'r. de Cam-
pomanes , do lhe participar que ella o tinha admittido em o nu-

mero de seus membros. « Confesso-vos sinceramente , lhe diz Mr.
?5 de Campomanes no fim da sua carta, e posso assegurar-vos sem

55 lisonja, que poucos. livros tem obtido , entre os homens de letras

55 da minha pátria, umaeslima tão solida, como o vosso. 95

A resposta de Robertson a esta obsequiosa carta he cheia de

modéstia, u Conheci, diz elle , todas as difficuldades que necessa-

55 riamenle devia encontrar um estrangeiro em semelhante trabalho.

55 Comtudoesforcei-me em compensa-las, procurando m.ui cuidadosa-

55 mente a verdade nos autores originaes e nas leis publicas do

55 paiz, guardando-me, quanto me foi pos&ivel , dos prejuízos que

55 mui facilmente se exaltào no espirito de um homem nascido i\

»5 um governo e n'uma religião bem opposta em formas e systemas

>5 ao estado eao culto danaçâoque tinha emprehendido fazer conhe-

»5 cer. A graça que me faz a Academia de approvar os meus escri-

55 tos me persuade que me nâo escaparão tantos erros, como a

55 principio temia, ou que os respeitáveis sujeitos que quizerão ter

55 a bondade de me associar a si, lançarão sobre minhas faltas uma
55 vista favorável , em consideração aos esforços que fiz para evi-

55 ta-las. 55

Cumtudo soubc-se logo da resolução da Academia , e bem
depressa se divulgou o seu projecto de publicar a traducçâo que
mandava fazer da obra de Robertson ;

pois a pureza de suas inten-

ções lhe não permittia fazer disto um myslerio. Todos os homens
de letras, todas as pessoas de bom senso se felicitavão já de ver a

literatura hespanhola enriquecida de mais uma boa obri

o julgou assitn a Inquisição. A publicação de um li

luz por um homem , cuja religião o não obrigava a confessar-se!

que perigo para Hespanha! Poz-se por tanto em agitação ; fomen-

tou a cabala; lançou o terror nas almas dos devotos; apeitou com
a corte e com o governo; fez uma questão d'estado de um objecto

puramente literário; poz em sitio os tribunaes, os ministros, os

grandes, o mesmo rei, e no mez de Janeiro de 1779 appareceourn

edicto prohibindo a leitura de um livro, cuja utilidade reconhecida

tinha aberto ao seu a\itor as portas de uma das primeiras .Acade-

mias do reino. Por este edicto se ordenava a todas as alíí^.ndegas

a ; mas nao
livro dado á

mm^m mm-
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que escrupulosamente prohibiçsem a entrada desta obra em Hespa-
nha , fosse qual fosse a lin^nia em que estivesse escrita. Por eile

se prohibia igualmente que a Acadcinia publicasse a traducçâoque
havia mandado fazer delia, e que já estava supprimida , e se lhe

determinava além disso que nomeasse dois dos seus membros, que
serião obrigados a fazer a critica ou censura deste escrito , a Um
de a espalhar por todos os estados d'el-rei calholico. Cumpre dar
á Academia os devidos louvores por se haver conduzido com o res-

peito que lodo o corpo sábio deve ao chefe supremo do estado, e

ao mesmo tempo com a dignidade que convém a homens de leiras,

llespondeo pois que por obediência nomearia os dois cofnmissarios
;

mas pedio também que se lhe permittisse nomear outros dois para
se encarregarem da defensa da obra. Nào çe insistio neste artigo :

a censura não teve lugar, e a traducçâo ficou sepultada no gabinete
de D. Ramon de Guevara.

Quando se reflecte nos princípios fundamentaes da Inquisição,

neste desejo insaciável de riquezas, que tanto a dominava , neste

ciúme de um poder sem limites, cuja perturbação a tinha sempre á

lerta eai tudo o que podia fazer-lhe algum ataque, no seu espirito

em fim, que julgo ter feito conhecer bem, não cauiará admiração
vê-!a constantemente armada contra todos os escritos capazes de
illustvar o povo. Mas como he possível que com tantas pèas tenha

ainda produzido a Hespanha tantos homens recommendaveis? He
na verdade o que mais espanto causa. Que nào teria sido pois es-

ta nação, que conta ainda em seus fastos literários os Ercillas, os

Quevedos , os Luizes de Leão, os Lopes de Vega, os Velasques,

os Villegas , os Sarmentos, os Cervantes, os Marianas, os LSorlis,

os Einbreras, os Sandovaes, os Agostinhos, os Llerreras , os Na-
varros , os Calderons , e tantos outros homens justamente celebres,

se se tivesse entregue a toda a liberdade do seu génio? Fatiemos

dos seus poetas. Acaso estariâo elles expostos aos reproches que
sem inuita reflexão talvez lhes tem dirigido a literatura estrangeira,

por haverem cultivado pouco o seu gosto, preferido muitas vezes

o luxo das imagens e metáforas á siiblimidade dos pensamentos,

por mostrarem mais a extravagância que a elevação d'esj)irito, por

se terem dado mais a recrear o povo que a instrui-lo, por terem

raras vezes procurado a verdade , e não haverem respeitado sempre
os costumes, se lhes fosse livre usar de todas as riquezas de que a

natureza os havia dotado? Mas transportemos por um momento
em imaginação os melhores génios francezes ao solo da liespanha ;

suspendamos sobre suas cabeças essa espada de Damocles, cujo ca-

bello a Inquisição tantas vezes cortava para a deixar cahir sobre

aquelies cuja lingua procurava fazer escutar o edioma da razão , e
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conviremos, se somos justos, que elles não terião talvez podido
fazer n)ais que estes Hespanhoes que acabo de citar. JNào lerião os

Autos da Fé devorado esses Arnaldos , esses Pascaes, esses Nicr-
les , de que os Fiancezes tanto se jaclão ? Os iaios tantas vezes

despedid.os por Bcssuel e Bouidaloue contra os indignos levitas do
sacerdócio, não lerião acaso sido crimes aos olhos destes frades in-

quisidores, que presidiào aos supplieios bêbedos de orgulho, e, por
assim dizer, de dissoluções? Que fogueira teria sido assaz vasla pa-
Fa queimar esse poema de Boileau , obra prima in)inortal da p;oe-

sia franceza ? Acaso teria a piedade de Boileau achado perdão pa-
ra um delicio tão grave? Ponhamos junto do Santo Oíficio o in-

dulgente Massillon ;
ponhamos igualmente Fenelon , se a isjp nos

atrevemos sem tremer, e veriatr>os então o resultado. Ah! e que
seria se estendêssemos esta hypothese aos grandes escritores fran-

cezes do XVIII século! Estes Hespanhoes , diz-se, Sfcrificárão

aos divertimentos do povo. Que mais podião elles fazer por um
povo cuja cegueira os teria abandonado aos tyrannos conjurados
contra o bom senso? He certo que não cultivarão o seu gosto:
mas acaso se apura © gosto pela pratica de todas as superstições?

Alguns não respeitarão os costumes : mas os costumes dimanâo do
exemplo; e onde procura-los, quando o ministro do Todo-Pode-
íoso os não fixa á sombra dos altares? A literatura não lie inde-

pendente das instituições: vigor ou morto, he quanto recebe dei-

las. A Hespanha , opprimida pela Inquisição por espaço de 500
annos, assemelha-se a um navio cuja equipagem he devorada da
peste: se alguns marinheiros hábeis sobrevivem ao flagelío, he um
fenómeno.

A difficuldade de publicar em Hespanha uma obra, ainda mes-
mo ortliodoxa no pensar dos Inquisidores, era extrema; e para o
conseguir, cumpria primeiro sollicitar e obter uma multidão de
approvações. Eduardo Clarke , em suas cartas, teme faltar á ver-

dade contando somente três; e quasi nunca se obtinha a da Inquisi-

ção, que reservava a si o direito de condemnar ou approvar depois
da publicação, segundo o julgava conveniente. Os auíores erão
para ella o mestno que são nos paizes agrícolas os celeiros de reser-

va : em falta de vicíiraas, elles lhe fornecião alimíínto. Nisto não
ha encarecimento. Que homem instruído ignora as perseguições sus-

citadas contra Miguel de Cervantes, por ter combatido 05 p;f-.

juizos , a ignorância, as superstições? Quem não sabe qie o me»
Ihor dos historiadores hespanhoes, João Mariana, jazeo vinte an-
nos em prisão? e comtudo a sua historia da monarquia hespa-
nhola não chega senão até Fernando e Isabel. Qupuí duvida que
© seu exemplo não tenha gelado o génio de todos aquelles que se
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sentisssai com forças de continuar a sua obra? Disse ha pouco
que o poema da Bjileau o leria conduzido em Hespanlia ao Au-
to da Fé. yVcaso nào expiou o doutor Isla , nos cárceres da In-

(juisiçào, a publicação de uai pequeno livro Jocoso sobre os fra-

des c pregadores, intitulado Frei Gerúndio? Corno quer que se-

ja, a literatura, esta medicina da alma, nào tem mais razão de
queixa sobre a sua sorte, em Hespanlia , do que a medicina física.

]N'um paiz onde os frades tem ensinado aos homens que somente
com Santos, milagres e missas se curão as moléstias as mais inve-
teradas, ha por ventura necessidade de medicina moral e de medi-
cina pratica? Com effeito, com esta panacea universal, qualquer
que ousasse chamar um cirurgião para lhe curar uma perna quebra-
da

,
podia, se assim o quizessem estes frades, passar por um here-

ge.

O mesmo acontecia em fim com todas as sciencias. A Inqui-
sição tinha sujeitado ao seu charlatanismo a ordem inteira do uni-

verso. Nào podião mover-se os astros, apparecer os meteoros, agi-

tar-se os mares, exercer os peixes suas funcçôes, formar-seos minera-
es , desenvolver-se os vegetaes , senão segundo as ideas que lhe con-
vinha mutrir no povo, para manter o seu poder e interesse. Se havia

um eclipse, se appar^cia um cometa, se fazia trovões, se se inflam-

mavão exhalaçôes na atmosfera, desgraçado do físico cujos conhe-

cimentos tivessem assignalado causas naturaes a estes fenómenos.

Eia mais lucrativo não ver nisto senão a manifestação da cólera

de Deus, porque a cólera de Deus não pode applacar-se senão com
preces, e porque não he ju.sto que homens, cuja profissão he orar

pelo povo, não sejào pagos por aquelles a quem livrão dos males

de que são ameaçados. Que diremos do desenvolvimento das plantas,

da circulação do sueco? Sem as Ladainhas, diziào estes frades, que
im})ortaria a primavera e suas benignas intlueucias ? Que apioveita

o concurso das estações para a abundância das colheitas? S. Me-
dardo he tudo. Se quereis fazer uma boa colheita, cobri de offercn-

das os altares deste Santo.

Mas se a Inquisição proscrevia deste modo todas as sciencias

desljnadas a illustrar os povos, não era menos inimiga de todas as

instituições que tinhão por fim civiliza-los e adoça-los. Ha presen-

temente bem poucos estados na Europa, onde se não tenha inlro-

duzido a sociedade conhecida pelo nome de Pedreiros Livres j mas
não he aqui lugar nem occasião de indagar a sua origem , nem de

examinar os motivos que constantemente tem determinado os seus

membros a envolver suas assembleas n'um véo mysterioso. Comtudo
a Inquisição os perseguio sen)pre com furor todas as vezes que pôde

aj)anha-los. Ella acostumou os povos d' Itália, Hespanha , e Porta-
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gàl , a considera-los como fjíhos do demónio, e o fim desuasasso-.

ciaçòes, seg-unJõ cila, erão a ma^-ia , a feiticeria , as profanações.

Quantos estrangeiros, levados a ílespanha e a Portugal por in-

teresses de cotiimercio , ou por viajarem, não forào apprehendidps

pela Inquisição, só pela simples suspeila de serem Pedreiros Livres!

Quantos nâo apparecêrão nos Autos da Fe , condemnados por senten-

ças , em que se lhes não imputava outro crime! Em 1710,Nicoláo
Agostinho de Serás, negociante de Cette , eem 17âlâ,Joâo Libura

de Brigtektom , sahírão com o sanbenito , o primeiro no Auto da

Fé de Valhadoiid, e o segundo no de Lisboa, por terem assistido

como feiticeiros maçons ( assim o dizia a sentença )a muitos ajun-

tamentos nocturnos, onde presidia em pessoa o demónio Gama/ZeZ,

comido e bebido em sua companhia guizados e bebidas preparadas

nos infernos, e assignado depois com eile um pacto de lho obedece-

rem em tudo o que lhe aprouvesse ordonar-lhes! !

!

O furor deste fanatismo se estendia mesmo áquelles que, sem
serem Pedreiros Livres, lhes erão de alguma utilidade por sua pro-

fissão. Ha 37 arinos pouco mais ou menos que alguns alumnos da
escola de ÍYança em Roma iraaginão formar entre si uma sociedade

maçónica, e com este fim se dirigem a umFrancez, domiciliado em
Roma ha muito tempo, casado e pai de muitos filhos, e o encar-

regâo de pintar e arranjar a casa onde se propõem ajuntar-se. Este
homem, que em 1809 vivia ainda em Pariz , nâo era Pedreiro
Livre. Soube-se entretanto do projecto destes moços, e he avisado
o Santo Officio; mas sobre quem cahirá o raio da sua santa có-
lera? O nome destes moços não he conhecido, e elles mesmos,
advertidos da borrasca que os ameaça, se envolvem na mais es-

pessa obscuridade. Não acontece assim ao pobre Fraocez, que nâo
julgava dever occu!tar-se para con)eçar um trabalho que lhe fora
pago adianíado, e cujo objecto e consequências ignorava totalmen-
te. Pie por tanto preso, conduzido á Inquisição, despojadoe sepul-
tado n\jm cárcere com ferros aos pés e mãos. Vão logo a sua casa,
examinâo-lhe todos os papeis, apprehendem-lhe toda a sua peque-
na mobilia, e ficão sua mulher e filhos, ainda de berço , sem cama
nem pão. A primeira intenção deste tratamento, tão iníquo como
rigoroso, era atemoriza-lo, para lhe fazer confessar onomedaquel-
les que o havião encarregado da obra. He interrogado este infeliz,
e perguntão-lhe com que temeridade anti-chrislã ousara trabalhar
para Pedreiros Livrei. Esia palavra o esclarece então. A residência
que tivera em Roma o havia posto ao facto dé conhecer os usos
e prejuízos desta corte , e por isso, quando lhe perguntâo os nomes
dos que lhe incumbirão a obra, coidjece que, se os revela, os dei-
la a perder. Toma pois a generosa resolução de os não manifestar

,

Kk
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é para melhor desvanecer as suspeitas, responde qiio os jiil?n Ita-

lianos, mas que o^ nâi conhece, e que lhe tiiihào pfigo adianta-

do. Objectào-lh<; que sAo Fraucezes, e ()ue elle deve sabe-Io. Re|,>li-.

ca elle que ludo pode ser , mas que o ignora, porque todos lhe

fallárào e.T) lin^ua italiana. Armmçào-no com um castigo exemplar,

se insistir em negar. Podeis fazer o que quizerdes, lhes diz elle;

mas como posso eu nomear homens que' apenas vi uma vez , e que
talvez nào reconheceria agora se o? encontrasse na rua ? Devo por

ventura indicar-vos ao acaso, no risco de me enganar, individuos

que se acharião compromettidos innocen temente 1 He reconduzido

ao cárcere , lançâo-lhe ferros mais pesados, com que o prendem a

uma argola cravada na parede, de sorte que nem podia andar, nem
deitar-se, nem sentar-se , e só lhe dào a comer pão negro e agua.

Neste horrível tormento o fizerào jazer por espaço de dois mezes.

Durante este tempo se repetirão muitas mais vezes os interrogatórios;

mas as suas respostas forão sempre as mesmas. Comtudo o peso dos

ferros lhe tinha ferido as pernas e os braços , e a privação quasi

constante do somno, que mal podia conseguir de quando em quan-
do encostando-se á parede húmida do cárcere , augmentava este

supplicío, cujo termo inevitável era a morte. Finalmente ainda o fa-

zem comparecer ao cabo de GO dias, mas não se pôde obter delle

confissão alguma. Queixa-se o infeliz dos tormentos que suppoiía:

respondc-se-lhe que muitos mais tem que soffrer na tortura que se

lhe prepara , se insistir em negar; e tein-se com elle a barbaridade

de o reconduzir ao cárcere em semelhante incei tcza.

Chegada a noite, senie abrir os ferrolhos da prisão, e treme.

'Entrâo alguns homens , soltão-lhe os ferros, e lhe ordcnão que os

'siga. O de|)loravel estado a que se achava reduzido lhe nào per-

mittia poder dar um só passo; elles porem o conduzem a uma sa-

ia ^perior, onde lhe fazem tomar um máo vestido, e lhe annun-

cião que he necessário que súia de Roma. Pede elle que o deix*^ui

vêr sua mulher e filhos, e lho recusão. Limita-se a perguntar que

he feito delíes , e lhe respondem que nào sabem. Entiegào-lhe do-

ze sequins, conduzem-no fora da porta, monlào-no -sobre um máo
cavallo, e assim o fuzem caminhar accompanliado ile dois familia-

res da [nquisiçào , que elle se vio obrigado a manter em todo a

jornada ate ás fronteiras dos estados do papa , onde se despedirão delle,

desejando-Ihe boas venturas. Apenas os deixou, conheceo logo que

lhe tinliào roubado o resto dos doze sequins; mas pouco se lhe deo

disso, julgando-se por muito feliz em se vêr fora das garras de seus

verdugos. ÍSÓ dahi a muito tempo he que se lhe reunirão sua mu-
lher c filhos, a quem haviào roubado tudo, nào lhes deixando se-

não o que Iraziào sobre si. Tal era ainda ha 37 annos a justiça
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dosla Tnqiiisiçâo, que muitos aliaz jdlgavão nulia , c de nonlium te-

mor durante o ultimo século.

Descanccinos , se he possivel , a fatigada imaginação do Lei-

tor, atormentada por esta longa serie de atrocidaiies e crimes Ím-

pios
,
que assim se lhes pôde chamar

,
por iíso mesmo que erão

eo(uuiettidos em nome de um Deus de misericórdia , e para a pre-

tendida gloria de uma Religião , cujas máximas não pregão senão

doçura y humanidade , e amor aos próprios inimigos. Descancemos
nós mesmos no meio da nossa trabalhosa carreira , contemplando

por uui momento um rasgo tocante de profunda sensibilidade , relativa-

mente a uma acção admirável pela humanidade que a dieta, pelo espirito

que a diiigio, e pela paciência que a executou.

Em 170S , D. Estevão de Xerez , rico habitante do México,
deixa a. America meridional , com tenção de vir viver em Hespa-
nha , donde estava ausente desde a infância, e transporta comsiga
«ma parte da sua fortuna. Contava elle então 5J» annos de idade.

Alguns contrateinpos na viagem obrigão o capitão do navio, era

que vinha D. lis evão , a arribar a Lisboa ; o que o passageiro

pouco sente, porque fiicilmente se poderá transportar por terra a
Madxid , e por conseguinte faz de^eulbarcar os seus criados, a sua
bagagem, o seu. oiro e mercadorias, e vai pousar n'uma hospe-

daria de Lisboa , onde pretende demorar-se alguns dias para descançar
das fadigas do mar.

A avareza do dono desta casa se extasia á vista de tantas rique-

zas; a sua cubica se irrita, e o malvado arde no desejo de se apos-
sar ao menos de uma parle delias. Mas como o poderá conseguir?
Denuncia-lo á Inquisição be um excelíente meio de separar Este-
vão de seiísthesouros ; mas a Inquisição os confiscará. jS'ão ha duvi-
da : mas no intervallo que decorrer entre a prisão e a chegada dos
commissarios inquisidores para porem os stllos , haverá tempo de
subtrahir o que for mais conveniente; e depuis, quem pedirá con-
ta disso ? Segue por tanto este expediente , mas apresenta-se-lhe
outra diffictddade. Estevão está ha poucos dias em Lisboa, e he
«m estrangeiro cuja vida he totalmente desconhecida. Sobre que
base pois estribará a delação, para que tenha um ar de verosimi-
lhança? Eiite homem tinha um filho, ião pouco escrupuloso como
elle. (]ue havia feito muitas viagens á America meiidional; ecomo
era libertino e desordenado

,
julgou o pui que seria facií fazer-lhe

adoptar o seu projecto , sacrificando-se aiep-irtir com cHe uma par-
te das liquezas que ambiciona. Resolve-se puis a declarar-lhe suas
tmçòes, e vai procura-lo.

J^.-te digno filho de um tal pai acceila com gosto a proposi-
ção. íNas suas viagens áAmerica rtsidio algum tempo no México;

Kk %
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D. Estevão não lhe lie totalmente desconhecido; será possível siip-

por que elle se deixara cef^ar de uma paixão violenla por uma
Indiana ,

e que para a satisfazer adorara o sol a instancias da sua
amada e de seus parentes. Como esle moço tem conhecimento do
paiz, poilerá designar os lugares em que esta scena se passara, e

indicar as testetnunhas que a presenciarão. O pai ajuntará á denun-
cia

,
que D. Kstevão não tem t'req.uentado as igrejas desde que se

acha em Lisboa ;
que todos os dias se feciva por algumas lioras no

seu qtiarto, para alli se entregar tranquillamente ás suas praticas

de idolatria, e que a prova disto seacha em algumas pequenas figu-

ras extravagantes que trouxe comsigo
,
que conserva sempre no seu

quarto, e que severamente tem prohibido. ás pessoas da casa tocar

ou Hiecher.

Ajustado que foi este plano, e convencionados estes dois mal-
vados, se dirigem á mesa do Santo Officio , e fazem a sua denun-
cia, que be logo bem recebida. As riquezas de D. Estevão erão

ha dias o assumpto das conversações de Lisboa, e a Inquisição não
podia aproveitar melhor occasião para se apossar delias, He por

tanlo preso o infeliz Estevão no dia seguinte ás dez horas da noite,

quando se apeava da carruagem para entrar no seu alojamento.

No numero de seus domésticos havia um preto de (25 annos de
idade, que elle tomara e criara desde o berço , e que, por seu espi-

rito, sua intelligencia extrema, sua excellenle conducla , e sobre

tudo por sua affeição inviolável e uma amizade cojnparavel á mais

terna piedade filial, lhe pagava dignamente os cuidados que delie

Laviatido, eaillimitada confiança que nelie punha. Zamora ( esteora

o seu nome ) se achou presente á prisão do seu bemfeilor. Jílle tinha

bastante pratica dos costumes dos Hespanhoes e Porluguezes j;ara

adivinhar com que inimigos tinha de combater; e para mais se

a&segurar disto, seguio de longe 03 familiares que conduzião Este-

vão. Elle os vio entrar no píilacio da Inquisição, e se tornarão

certas as suas suspeitas. Morrer 011 salva-lo, foi o seu primeiro

pensamento; e desde então foi irrevog^avel a sua resolução.

A sua primeira reflexão foi que sem dinheiro nada se conse-

gue. Corro pois á hospedaria, e como confidente intimo de seu amo,
sabia perfeilamente onde existião os objeclos mais preciosos. Subir

ao quarto, apossar-se de um pequeno cofre de diamantes e de uma
carteira com letras de grandes sommas, tornar a descer, sahir da
hospedaria protegido da confusão que este acontecimento acabava
de espalhar alli, relirar-se sem »er apercebido, ganhar um bairro

de Lisboa opposlo ao que deixava, alugar um quarto para ahi pas-

sar a noile, tudo isto foi obra <!'e um momento.
Facilmente se concebe que não consagraria esta noite aosornno.
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Pensou logo no perigo a que se expunha conservando em seu poder

o que falvára da forluna de D. Estevão. Se se descobrisaem esies

ricos etTeitos, não despertaria© suspeitas? Nâo seria elle accusado

de os ter roubado ? Acaso riào ficaria perdido? O seu piincipal

projecto teria então abortado, e morreria como um sceleralo, sem

poder de modo algum ser ulil a seu desgraçado amo. Mas aonde

occultará elle este deposito? a quem o confiará? a quem, revelarão

seu segredo ?

O Ceo o esclareceera fim. Lembra-se que depois q.uechegáraa

Lisboa, acGompanhára muitas ve/es Estevão a casa do cônsul de

França , e parece-lhe que a amizade os unia. Reflecte alem disso

que este cônsul nâo está sujeito á Inquisição , e poderá obrar sem

temer comprometter-se ;, imagina que a dignidade deste cargo lhe

deve garantir a probidade daquelle que o exerce; e se persuade em
fim que elle he neste paiz. aunica pessoa cora q.uem se pôde abrir fran-

camente..

Mal rompe o dia, ergu€-^,e, sahe , entra em casa do cônsul,

e \he faz dizer que pretende fallar-lhe particularmente. Depois de

introduzido , elle o informa da desgraça acontecida a D. Estevão,

dá-lhe parte da resolução que tem tomado de o livrar,, relata-lhe

o que fizera para salvar a seu amo uma fraca porção da sua fortuna,

a fim de procurar os meios de trabalhar na sua liberdade ,. e lhe roga

queira conservar em deposito osdiamantes e as leiras quellie apre-

senta. Pasmado, e ao mesmo tempo enternecido o cônsul da iníelli-

gencia e animosidade deste preto,, depois de lhe agradecer a confi-

ança que nejle punba , e encarregar-se dos effeilos , o faz sentar

,

conversa com elle, e com os olhos arrazados de lagrimas íhe per-

gunta se tem algum conhecimento dos motivos da prisão de D.
Estevão. Nenhum ,, lhe tornou elle; a sua condncla na America

foi sempre irreprehensivel ,. e ne&tes quinze dias que aqui temos

estado, nunca o deixei um sô instante,, nem jamais lhe observei

uma acção, uma palavra^ um olhar indiscreto. As suas riquezas

tentarão alguém. Ejsaqni todo o mysterio no meu fraco en tender ; e

se quereis que vos diga quanto sinto , creio que D. Estevão escolheo

máo alojairjento. O dono desta casa me pareceo demasiadamente

curioso. Elle nos cançava a todos com mil perguntas ,, e a mim
mesmO' rne nâo fez poucas sobre ávida de D.. Estevão, Eu o julgo

interessado e eubiçoso. Seu filho
,

que elle nâo via ha muito, se

reconciliou lia poucos dias com elle, e observei que ambos tinhão

muitas conversações secretas. Pareceo-me também descobrir nelles

vistas de intelligencia
,
quando vião os nuujerosqs- fardes que meu

amo mandara conduzir para sua casa. Finalmente passarão antes

d'l)ontem toda a tarde fora, e liontem nâo sahírão de casa. Talveíí

^
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me eng-ane; mas não se me pode tiror do pensamento qiieesles ho-
mens tem grande parte uo nosso inforliinio. Se asàim lie, lhe diz
o cônsul, eii saberei illudir, ao menos em parte, a sua cijbiça . e mes-
mo a da Inquisição, 1). Kstevâo tinha feito segurar em Bordeos
grande parte da sua carregação: exigirei que ella seja sequestrada
para manutenção dos direitos de meus conjpatriotas , e se tu fores

feliz na tua generosa empreza , D. Eslevào não ficaiá de todo arruina-
do. A estas palavras não se pôde conter Za;nora. 7\h .'Senhor , excla-
ma elle lançando-se ao pescoço do cônsul, que belia inspiração me
deparou o Ceo ! — JVJas que meios tens tu para o salvar , lhe diz

o cônsul? — Eu os ignoro; mas a ventura que ora experimenlo
grandes coisas me prognostica. Espero consegui-lo. — J^ensa nos
perigos. — São grandes, não ha duvida; mas que iuiporta? — Por
onde intentas começar? — J\ão o sei aiuíía : a J^rovidencia me guia-
rá. — E se abortar o projecto? — Morrerei.

Admirado o cônsul de uma affeição tão terna , o abraça igu-
almente, e ambos concordâo que, para evitar todas as suspeitas

,

não hirá Zamora alli senão de noite, para lhe dar conta do que
fizesse, e tomar o dinheiro que lhe fosse necessário. Deo-lhe pois o
cônsul a chave de uma peqtiena porta do jardim , iiidiroD-llie uma
escada occulta para penetrar até ao seu quarto, couveio em certo

signal para se fazer abrir a porta, e separarâo-se em fim, o cônsul
clieio de inquietação sobre a sorte deste digno moço , e Zamora extre-

mamente esperançado no feliz êxito desta aventura.
Nesta mesma manhã foi o co/isul ao alojamento de D. Estevão, onde

já se achavão os commissarios da Inquisição inventariando os etfei-

tos do preso; e em virtude do tratado de commercio celtr!)rado en-
tre as duas nações, apresentou o auto do seguro da camera de
Bordeos , e requereo que

,
paia manutenção dos seus interesses,

fossem sequestrados todos os bens de D. Jístcvão, até á final con-
clusão do seu processo, para servirem de fiança aos seguradores ;

e não perdendo de vista as suspeitas de Zaíuora relativamente ao
dono da casa, pedio que se registassem toíJos os quartos, para se

conhecer se havia ainda por fora do qnarto de D. Estevão effeitos

que lhe pertencessem. Atemorizado o dono da casa com esta requi-

sição, e sabendo por outra parte que a Inquisição era inexorável a
semelhaiitos subtracções, exclamou, dizendo: que jamais deixaria

sahir de sua casa os santos commissarios, sem lhes fazer a mesma
supplica ; porque erão tantas as mercadorias, que nos primeitoa

Tuo/nenlos da chegada de D. ]ístovão as havião posto por toda a
casa, onde podé/ão accommodar-se , e quealc no seu i)roprio quar-
to se achavão algumas, que elle iinmedialamente passava a decla-

rar. Assim foi privado este miserável do premio da sua atrocidade,
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e só lhe ficarão remorsos do crime que a sua avareza lhe fizera per-

petrar. Os mesmos commissarios da Inquisição forao obrigados a

consentir na reclamação do cônsul, ecorn bastante magoa se vírào

no risco de perder lào rico espolio.

Entretanto Zamora, mais Iranquillo depois da sua visita, re-

concenliou todas as suas ide'as para traçar a si mesmo um plano

de conducta , e considerar nos meios de ser feliz na sua empreza

O que mais importava no momento era penetrar no palácio da

Inquisição, .e este primeiro passo era ornais difficil , e talvez b mais

.perigoso. Tudo eslava na maior ou menor verosimilhança do pre-

texto que empregaria. Vinte projectos se offerecèrão .ao seu es[)irito;

^pesou todos, e nenhum lhe quadrou. Assim decorreo o dia sem to-

mar deliberação alguma. Entretanto voltou ao seu alojamento, pa-

gou a despeza que tinha feilo , efoi procurar outro mais convenien-

te e coramodo. Certo então de não ler falta de dinheiro, e de po-

der fazer todos os sacrifícios para trabalhar na liberdade de seu

amo, deitou-se sem saber ainda o que faria, e reparou por meio do

somno as forças exhaustas pelas fadigas moraes que experimentava

ha '2é horas.

Acordando com as ideas mais puras, lhe occorreo logo uma
que lhe fez entrever a possibilidade de penetrar no palácio da inqui-

sição sem se cocnprometter nem despertar suspeitas, lírgue-se pois,

:estuda bem o papel que se propõe representar, compõe a sua figura

,

-oseu gpsto , a sua altitude, para as apropriar á personagem , e quan-

do se julga bem ensaiado para poder illudir todas as precauções

por sua appareiite simplicidade, e em estado de responder a todas

as objecções, sahe, chega ao palácio da Inquisição ás dez horas da

manhã, e pergunta se pôde fallar ao Inquisidor geral. Os guardas,

os lacaios o ob^ervão com orgulho e insolência. S. Eminência

dorme.— Pois bem, esperarei.— Esperar ! de parte de quetn vin-

des?—^Da minha.— Da vossa! bella protecção trazeis^ Mas em
fim pertenceis acaso a alguém?— Pertenci a D. Estevão de Xerez.

A estas palavras mudâo todos de tom, e o tomâo por um delator.

— Entrui, meu amigo, sentai-vos ; já se vai dar parte a S. Emi-

nência. E com effeitotodos seapressâo , correm, e tornão quasi imme-
diatamente. — S. Eminência está agora occupado; mas acaba de

dar ordem ao seu secretario particular, o leverendissimo padre João

Maria, da illustríssima ordem de S. Domingos, para vos ouvir. Se-

gui-me.— Com muito gosto. Atravessa logo muitas salas magnifi-

camente ornadas , echegaemfim aporta do quarto do secretario. Sua

reverencia, preguiçosamente recostado n'urn sofá, acabava de tomar

devotamente o seu chocolate,— Ah! ràeu filho, pertenceis pois a

esse miserável D. Esitevão? He um grande peccador ; não he ver-

appi ^í^ P.JBJKl'
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dade? He um Clirialào novo; sua mâi ora JuJia : não he i.slo o que
dizeis? Quereis que escreva o vosso depoimento?

—

Illustrissiino e
reverendíssimo.... — Muito beni , meu filho; mas nào vos assus-
teis; tomai animo; pois estais aqui no palácio da caridade e da
misericórdia.— Com isso contava eu, illustrissimo senhor, log-o que
aqui entrei. Ah! D. Estevão he a causa das minhas afflicçòes. lm>-
mensas vezes me prometteo no México que me faria baptizar

, mas
os seus negócios sem duvida o impedirão de cumprir a sua pala-
vra. — Dizei antes a sua impiedade, meu filho; he um atheo; elje

zomba dos Sacramentos. Pois bem , meu caro filho. .
.~.— Sim,

meu padre , elle me assegurou que o faria na Europa: entretanto
acaba agora de ser preso, e não estou ainda baptizado: e se a des-
graça permitlisse que eu morresse nesta occasiào , hiria o pobre Za-
mora diteito para o inferno.— Bane Deusl Meu filho-. Deus nào
permittirá semelhante desastre. Mas quem o fez prender ?-^ igno-
ro : o governo sem duvida. Mas em fim, quando me vi assim aban-
donado, pensei que S. Eminência, o Inquisidor geral , e todas as
pessoas que o cercavão erào santos , e que só a elles podia diri-

gir-me para pôr termo á desgraça em que me vejo. — Gloria
Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sim , meu filho ; sim , n)eu
caro joven, nós vos tiraremos das garras do demónio. Foi o Todo-
Poderoso que vos conduzio pelas suas vias. — Ah! meu padre

,
que

alegria, que ventura para mim! Aqui tendes cincoenta peças:
lie o fructo do meu trabalho desde a infância. Queira vossa reve-
rencia emprega-las em missas para o adiantamento da minha sal-

vação. — Cincoenta peças! Sit nomen Doinini henedictum. Sim,
meu caro filho , eu vos instruirei , eu vos farei aprender o ca-
thecismo, serei também vosso padrinho , e espero que S. J^ninen-
cia queira celebrar a ceremonia. Mas em que vos occupais agora?
Em nada. Estou sem com modo, e acabo de dar-vos quanto possuía;

mas antes quero ficar sem nada
,
que deixar de promover a minha

salvação,— He a candura da pomba! Meu caro filho, podeis ficar

servindo no Santo Ofíicío : aqui achareis o caminho do Ceo. Que
sabeis fazer? — Sei alguma coisa de cozinha , entenda de jardi-

nagem, e faço bem a barlia. Além disso sou activo e lesto ^ lenho
boa vista, excellenle memoria, e oiço maravilhosamente. — E a
respeito de discrição?— He a toda a prova. l\)is i)em : e toca
uma campainha que tinha sobre a me^a. Senhor mordomo , diz el-

le a um homem que entrou, e tinha ficado com todo o respeito á
porta, este preto he um cathecumeno que S. liminencia e eu to-

mámos debaixo da nossa especial protecção. Eu vo-lo recommen-
do. J']!le trabalhará na cozinha, no jardim , onde lhe convier mais.

Eu o confio ao vosso cuidado. Mandai-Ihe aprontar um quarto de-
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e«nle, fazei com que seja bem mantido, q»i<» nada lhe falte em
fitn. Como clb sabe fazer bem a barba, podeis parlicipa-Io aos nos-
soá religiosos, e poderá servir lambem em ceítas circunstancias;

bem me eulcndeis. Ilide: e vós, meu caro filho, acconipanhaí
esse senhor. Trabalhai, orai, e nâo vos deixeis cahir em tentação.
Ambos puzerâo então ura joelho era lerra , e sua reverencia os

gratificou com um Benedicat vos omnipoiens Deus.
iSe o generoso Zamora ousasse entregar-se a todo o excesso

da sua alegria, a que transportes se não teria abandonado? mas
foi-lhe preciso concentra-la toda em seu coração. Bem desejava el-

le informar o cônsul deste primeiro acontecimento; mas nos pri-

meiros dias podião ser espiados os seus passos , e a grande protec-
ção do padre João Maria podia suscilar-lhe invejosos entre os su-
balternos. Cumpria por tanto não dar á murmuração o mais leve

pretexto de a irritar. Empregou pois o primeiro mez em se fazer

b«!m quisto de todos os individuos da casa. Nunca faltava ao ca-
thecismo do padre João Maria; prevenia seus de>ejos, adivinhava
seus pensamentos, e se anticipava a cumprir suas menores vonta-
des. Sendo apresentado por elle ao Inquisidor geral , soube ja-ual-

ntenle agradar a este prelado; e sem se ensoberbecer com este fa-
vor, nem alardear jamais o seu credito aos outros domésticos, so-
mente procurava agradar-lhes, alliviando-os do trabalho, encar-
regando-se de suas commissôes, comendo e bebendo cora elles, oc-
cultaudo ou desculpando suas faltas, e 'apoiando com louvores to-
dos os seus serviços. Finalmente em pouco tempo se fez adorar de
todos, e em lodo o palácio ninguém era mais querido que Za-
mora.

Mas era sobre tudo ao alcaide e guardas que elle procurava
agradar. O alcaide linha uma amiga, de quem era por extremo cio-
so; e Zaiíiora, substitnindo-o muitas vezes no seu cargo, lhe facili-

tava mais liberdade para estar ausente. Se os guardas se cançavão
com o serviço, Zamora velava por elles, e passava as noites em
seu lugar. Se se ajunlavão em algum sitio, elle os distrahia com
relações das suas viagens , com iiistorias do seu paiz , e sem-
pre alegravào as horas da vigia algumas garrafas de bom vi-
nho.

Isto já era muito ; mas para elle ainda nâo era tudo. Já en-
tão

(
graças á confiança de que gozava , e á sua navalha de bar-

ba ) linha penetrado nos cárceres de mais de cincoenta presos;
Hjas ainda se não tinha offerecido a seus olhos o único que procu-
rava* Mas como poderia descobri-lo ? A quem se dirigiria? Amais
indifferente pergunta podia perdê-lo de todo. Tinha comludo torna-
do 3 vêr o eonsul. Jisle porem

,
pasmado da sua intelligencia extre-

Ll
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ma ,
apoiava a sna corag-em

, mas nâo o podia illustrar, O trabnllio-

Eo ronstrangimenlo do prtf)el que nípresentava ha mais de quatro
niezos , e o se-ii de^assoce^o, cacJa vez iDaior, o consinniào in-

sensivelmenle. jíille succumbiiia talvez, &e a Ceo nào viesse em seu

soccorro.

.E->lando uma manhã nos corredores com os guardas , appare-
ceo o mordomo com um billiele para o alcaide, o qual, depois de
o ler, ordenou a seis guardas que tomassem as^ suas escopetas : o
que- era signal ordinário de se bir conduzir algum preso á m«?a do
Santo Officio. Zfamora os deixava então partir, quando o alcaide

lhe disse: Vemcomnosco, e verás uma prisão que ainda não conhe-
ces.. Estas palavras o fizerão saltar de prazer. Elle os segue pois.

A poucos passos abre o alcaide uma poria, que Zamora ate entào
vira sempre fechada, sobem todos a um andar superior, e chogão
a um corredor menos obscuro que o inferior, ]ls\a he a prisão dos
fidalgos, lhe diz o alcaide. Chegão em fim a um cárcere, corrcm-
se os ferrolhos, abrem-se as portas. Sois chamado, diz o alcaide.

Sabe então um homem: he Jístevão. Que momento! Que surpresa!
Estevão caminhava com os olhos baixos: elle os eleva, e vê. . . .

Zamora, temendo que o menor gesto os deite a perder, leva o dedo
boca. Esteví iprehende este signal, e continua a marchar

dar a menor mostra do espanto. Tranquillizado Zamora com
encio de seu infeliz amo, o deixa hir com a escolta, eaprovei-

sem
« s

tando-se da confiança que' tem na casa, torna ao cárcere, cuja
porta ficara. al>erta durante a ausência de D. Estevão , examina a
sua posição, indaga para onde deita a janella

,
quantas grades

tem, e a sua altura para a parte exterior. Observa que ella cahe
sobre o jardim, que terá talvez 50 pes de altura, que para esta

parte não ha janeílas que a possão devassar, e he quanto pretende
saber., e se retira sem ser visto de pes*ioa alguma. Torna a descer,.

€ esjiera pela volta de Estevão, qne dahi a duas horas apparoce
com o mesmo accompanhaniento. Torna Estevão a ver Zamora ,-

se.us olhos se encontrão, e hequanfo podem dizer, Zam'^ra osegue..
Chegados ao cárcere, entra Estevão, e trata logo o alça icle de fechar
as. porias. O oíficioso Zamora lhe poupa ésle trabalho ; cfmg-indo
empregar alguma força para corrar a j)orla interior, passa a niâoa
traves do postigo por onde se ministra, a. comida aos presos, dei-

xa cahir dentro um bilhete, acaba de fechar as portas,, e se retira

com o alcaide e os guardas. Coragem, iuciencia, silencio,
ATTENÇÃO, E SOBRE TUDO RASGAI DKPOIS QUE Lli UDKS. Que UlOmen-
to para Estevão.' Que alegria para Zamora!

Logo que desceo, lho disse o alcaide: Elle não te reconheceo.
Ivu o observei bem,, e vi que não deo o menor &igual de espanto. Su-
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ria talvez pela passagem subiia do escuio pava a claridade , Híe tor-

nou Zaiiiora; mas quando me reconhecesse, pouco me importaria.

Eu em vir aqui íjí: o meu dever : que cumpra ellecomoseu. — Di-

zes bem, replicoii X) alcaide; mas quando te baptizas? — Que sei

eu? Sua reverencia disse-me que por estes três ou v]uatro njezes.

JMas deveis estar cançado, senhor alcaide; subi ao meu quarto a to-

mar um biscoito e um copo d« vinho. — Pois vamos lá.

Chegada a naile, e vendo-se Zamora só, pôde entregar-se a

toda a sua alegria, e meditar no que liie restava que fazer para.

\illimar felizmente uma emprega que ate' entào ha\ia conduzido

com tanta sabedoria. O passo nmis perigoso, por assitn dizer, es-

tava dado. Estevão já sabia que o tinha perto de si, devia suspei-

tar o seu projecto, elies se tinháo visto em fim, e nenhuma sus-

peita linha despertado a desconfiança. Estava pois sem susto a. es-

te respeito. Alas (juando se proporcionaria occasiào de o tornar a

vêr ? Esperaria que elle fosse chamado outra vez á audiência? Mas
isto podia demorar-se muito, porq\!e a .Inquisição he miii vagaro-

sa em seus processos. Coaitudo a sua impaciência o apressava a

obrar, e se deliberou a isso , confiado na sua astúcia, na fortuna

que lào Ijenigna se lhe havia já iiio-trado, e finalm.en,le na protec-

ção do Ceo , (jue devia ser favorável á innoceiícia. -

No dia seguinte foi ao jardim que ficava por baixo da jatiella

do cárcere de Esievào, onde iuimensas vezes tinlia trabalhado,

sem suspeitar que houvesse estado tào perlo de seu desgraçado amo..

O jardmeiro estava accostuuiado a vê-lo, e nunca se embaraçava
com o seu trabalho, por saber que o padre João M*aria o prote-

gia; o que era bastante. Este jardineiro era um homem cie 60 aa-

nos , muito amigo de aguard<;nte, e Zatnora nào deixava de lha

ministrar mui repetidas vezes. Si^a mulher, que apenas linha ^5
annos, olhava para Zamora com bastante a ffeição, de sorte que
elle mandava na casa como dono. lim summa

,
para entrar na

jardiuj, era jjreciso atravessar esta casa, cuja porta exterior deita^

va para a rua, e só as pessoas addidas á Inquisição lie que tinháo

esia faculdade. A confiança do jardineiro , a benevolência de sua

mulher, a liberdade necessária para o tral)aiho, facilmente fizeráo

obter a Zamora uma chave desta porta exterior; e por isso de dia,

de noite, a toda a hoia em fim, podia elle entrar neste jardim,
sem que ninguém reparasse, e isto desde a sua entrada na inqui-

sição, por as<im dizer. Naquelie dia somente se occupou em exa-

minar qual das janelias desta frente seria a do cárcere de D. Este-

vão ; e como havia tido o cuidado de contar as porias que daváo
para o corredor, applicou este calculo ás janelias, e por eíte íuo-

do julgou ter conseguido o que procurava. Tomou entretanto uma
LI í2
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enxaJa, e fing-indo cultivar alg-iimas flores, rotneçon a as?ohiar a^
uso dos habitantes das índias occidentaes. Não se enganou coiij ef-

feito na sua esperança, e dahi a uru instante
( graças ao proCurv-

<lo silencio que reina no palácio da Inquisição) ouvio dislincta-
meale tossir Estevão por dentro da janella que tinlia marrado co*
•mo sua.

D.escançado então sobre este objecto , ífeiliccMi-se por alguCK
jdias a ajudar os criados encarreirados th levar a comida aos pieso?,

« elles estimarão tanto esla ajuda , cpie era poi«-o tempo se accos^
(turnárào a cliatna-lo ás horas em que s& devia fazer eí.ía dislri-

bui-çâo.^ a qual ordinariamente tinha lugar ao meio dia eásseisd»
•tanie. Os guardas accoiDpanliavão sempre estes criatlos ; aias por
•míiior que fosse o rigor da disciplina interior rras casas da ttwpnsi^
^o^ não se pode duvidar que um serviço diário, em qualquer par-
tequeseja, accostuma áinditíerença os que o exercem , equearelaxa-
<çâo nasce do^ uso. Achou pois ser esle um meio fácil de seapruxi-
iMar a Estevão; mas não lhe parecia propicia a estação, por serem
ainda os dias muito grandes, e preferio' esperar pe^o outono, por-
jqne a obscuridade do serviço, da tarde favorecia melhor a sua cor«-

Tespondencia. Chega com effeito o outono, e eniào se decide. Tor»»
nou a yêr o cônsul , deo-Ihe parle do seu plano ^ e receheo delle
o dinheiro necessário para os pre|)arativos e para atalhar todos os

i leonvenientes. Finahmínte pas-,anda uma tarde pelo postigo a cèa
a Estevão

,^ deixou calwr destramenle um segundo bilhete que di-
zia: amv nhã A* MES!Vi,\. HORA, A'TTENçÃo. No dia seguinlc pela irar-

de, á- hora do serviça, foi ter -á dispensa, onde seus ciHnpa«heir»í6
•arranjavão as rações em taboleiros para as levar aos presos, ese en-
carregou do cesto do pão. No caminho deixa Zamora cahir um
pao, ou pdo menos a&sim^ o figura , e o apanha e mette debaixo
«lo braço. Faz-se a distribuição de porta era porta , é cliegando-
se á de Estevão, passa pelo postigo a pão que apanhara. =:rJá-
tnais senti, disse elíe depois, inquietnç\o semelhante á que ex{)€-

rinrienlei desde o momento em que pelo meu fingitlo de5cui<io dei-
xei cahir o pão do cesto , ate que o passei a Estevão. =. Elle o
linha habifiuente substituído na dispensa por outro que alli deixa-
ra, a fim de se não achar um de mai* na dislr^buirào, o qiHí po-
deria ser perigoso numa casa onde a mah leve bagatella toma uni
caracter do suspeita. Itste pão, em tuJo seraelhante ao que se nn-
íii strava aos presos, linha sido fabricado em casa doconstd. Continha
em fim uma lima surda, fmagine-se, se he possivel , a situa^-ào do
desgraçado Zamora em quanto não vio Estevão possuidor desle
pão. A passagem súbita do maior dos temores á alegria exlcenja
do boui exilo que -tivera, lhe causou uma roalução tão forte, qu«

>n
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desmaioH apenas entrou na dispensa. Correo) todos Pna sew sncrorro
,

e llie prestào lodos os auxílios. Até o padre Jr>ào Mana , inforiíia-

do doste acontecimento, yelo pessí»»! mento vê-lo.. Recobra em fim

03 sentidos , e ao mesmo tempo a sua presença d 'espirito , eattribue

a sua fraqueiia íio muito calor que fizera níiquelle dia,, e^ ao pouco

alimento .qt** tomara. Tudo he ouvido- GonL iiiíer©)âe , a tudo lhe

^ào credito , e fica salvo o seu segredo.

Dieixou ;a Eí.tevão o tempo necessário para se aproveitar do
«occorro da b(*fnaventurada lima. Estava próxima a festa do Natal,

e «sta era a epoça que Zamora tinlia escolhido, ponque nestes dias

de- festa os^ reli«:iooos , fatigados da extensão dos officios , empre-

gâo maifr tempo nn mesa. para desça nçar de seus piedosos deveres

,

e-passâo' por conseguinte a, noite sepultados n'uni profundo somno.

J*^or outra parte sào também mais obscuras as noites^ nesle terí>j}o

,

e Za-mora estava bem certo de não haver enlTio luar. Na anfe-vesje-

ía de Natal pôde elle pasisar »Mn terceiro bilhete, concebido nestes

termos : SE estais pronto,, dbixajl- yiNHO na. vossa:. garrafa a ma-

«aÃ AO JANTAR. A respoMa foi pontual. Era entg^o véspera de Na-
taJ» No dia «eguinle teve Zamora mais facilidade para a sua corres-

pondência. A' hora da cêa dos presos estava gmda na igreja a maior

parte dos criados, dos guanlas, e o próprio alcaide, e por isso Ibe

foi .fliMÍ fácil passar o ;seii quarto e- ultimo bilhete,, que dizia : ama-
HHÃ , ^ENTRE MCIA NOíTR E UMA HORA, LAJvGAI ,A CORDA , E E&TA|

ifRONTO, Um novello de cordel accompanhou o escrito.

Quão longo nao pareceo este dia a Zamora e a seu infeliz amo!
Que inquietações! Que refiexõe&^ja furue«tas, já agradayeis! Que in-

certezas! Que esperanças! Que anciedades! Chega em fini a noite.

íAcaha o officio ás seis e meia ,-e o Inquis^idor geral.e.a maior parle dos

membros superiores da Inquisição s^^pôem á mesa quasi inimediata-

Baenle. Nâo houve flilta de botp vinho. A's nove se separâo todos ; ás

nove e meia jazem todos sepnltados n'um profundo somno. Diz então

o aleaide a Zamora: todos^ dormem ; nada de rondia, esta noite : vo^
passar alfífuns momentos a casa de D. Jacinta ( era a sua amiga).
— Em boa hora ,respondeo Zamora : também eu promt^l ti ao jar-

dineiro e a sua mulher de hir cear com elles : sahiremos arnbos O
alcaide recommendou aos guardas qne velassem bem ;. elites assim
o promettêrâo, segundo o cosi ume; mas-dahi a raeia horadormiâo
profundamente. Quando o chefe falta ao seu dever, raramente cum-
prem com o seu os svibalternos. Zarnora e o alcaide sahij ao com
efíVito, e foi ca4a um para o seu destino. Zamora , ceando com o
jarijineiro e sua mulher , se tinha rrauaridode excellente vinho. A ale»

gria, as risadas, as cantigas, animarão a comida , e se despeja vào
©s copos iCOATi toda.ía-.foíça. A'"s onze dormia o jardiaeiro encostado

timm
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sobre a mesa. A jardineira, a quem a presença de Zamora tinha
esperta, re.ií,tio por mais terrifu) ; mas por (im^cerrarào-se-lhe tam-
bém as [)alr)ebras, e Baccho venceo o Amor. A' meia noite apaga
Zamora as bizes, safa-se nas pontas dos pes, desce e entra no jar-
dim

,
ecorre logo a deseivlerrar uma escada decorda qnetinlia escon^

didodtíbaixo de uma camada deflores, de que só elle tratava, a
tilulo de serem para o padre João JVlaria. A escuridão era profun-
da, e chovia a cântaros. Um pouco turbado procura por muito
tempo a escada , e dá finalmente com ella. Corre lof^o ao sitio

dájanella, e solta um leve assobio. Este era o sgnal. Passado um
minuto, vê descer o cordel, apossa-se delle, ata a escada, e dá
urna sacudidela. Sobe entào o cordel, e com elle a escada. Quan-
to mais se api-oximava o momento, menos podia elle vencer o seu
susto e terror. Apparece eu) fim Estevão, e com-r-ça a descer; mas,
na distancia de vinte pes da leira, falta-lhe um degráo, e cahe.
Este imprevisto accidente faz perder todo o animo a Zamora. Com-
tudo chega-se a elle , e lhe diz ao ouvi.io: Estais ferido? — Creio
que nào. — Podeis andar? — Penso que sim. — Bebei um pouco
deste elixir , e fujamos. Estevão só eslava atordoado , e se ergue. A-
travessão ambos o jardim e a casa, sahem para a rua, já estào

finabneníe longe. Zamora, sem fallar, o abraça entào por um mo-
mento, e conhece que elle lhe rega o semblante coin suas lagrimas.

Que eloquência nestes primeiros testemunhos mútuos! Vamos, lhe

dÍ2 Zamora, estamos perto. Ao tempo que entráo na rua que liia

dar ao jardim do cônsul, lhes apparece um homem.- He o alcaide!

Oh Deus! que surpresa! —• Es tu Zamora? e este quem he? creio

reconliece-l )! O moruento he lerrivel, he decisivo. Zamora o agar-

ra fortemente pelo braço, e lhe aponta uma pistola ao peito. —
Se falias, morres; se te calas, tens dez mil francos. — Nem uma
nem outra coisa. Tu foges sem duvida : eu teaccompanho ; hequan-
lo pretendo. Zamora licsita. — Nào temas; tenho perdido tudo.

Jacinta me foi infiel; já não existe, e Lisboa me causa horror. —
.Vem, lhe diz Zamora. C) encontro, a conversação . a resolução,

a rapidez de todos estes movimentos são superiores ádescripçào. C(íc-

gão pois ao jardim do con?ul, entrão, fechão a porta, sobem a

escada, entrão no seu quarto, lanção-se nos seus braços, eslào livres

em fi m

.

Deus eterno! Ouve a fervorosa súpplica de um desgraçado,

exclamou Kstevão
,

prostran<lo-5e de joelhos ; innimbe-te da recom-

pensa de Zamora ; só tu lhe podes pagar os benefícios que me tem

prestado! He impossível descií^ver os transportes, o delírio, as cari-

cias, o desafogo, as palavras cem vezes interrompi<las destes três

amigos. Estevão devia a um a liberdade, e sem duvida a vida; ao



[ SGl
]

o\itro a cnnsprvaçâo da sua forluna.— Como
.

pude merecer tanto

amor, exclamava elle a cada instante?— Nào, sois vós n)cu pai,

dizia Zamora?— Nào sois um homem honrado-, acufíia o cônsul?

Em sumina, todos treá se abraçavão mutuamçvnte ,. e toçlc (Jehi

Ihavão ein lag-rimas. Assim se passou a noite ^.^epo virão com exlrç>

ma curiosidade a relação de tudo o que tinha feÍLo Zamora; para

conseguir o seu fim. Que astiscia ! que presença d'espirito ! que

segredo] que paciência! Vinte vezes llie íVzerão repetir o mesmo,
e não se cançavào de o ouvir.— E vós, D.. Estevão

,
quanto não

soffrestes !
—^ Desde o momento que vi Zamora , se apossou de

iniin a esperança, e cessei: de soffrer. Mas porque motivo fui ,ea

preso? Que tinha cu feito? Que crime era o meu ?— Pois não yo-

ío disserão os vossos juizes? — Acaso dizem elies nada ! — Em
fim, estais salvo: esquecei-vos pois de vossas desgraças, de vossos

*ís inimigos, que bem caro tem pago a sua perversidade. A minha
deliberação, despojando o vosso indigno hospede do espolio que

vos tinha roubado, e de cujo gozo pensava assegurar-se enviando-

vos ao Auto da Fe, impedio este monstro de cumprir a seu filho

as promessas que lhe fizera, e este detestável complice se vingou

disto por um parricidio. A fuga o subtrahio ao castigo; elle atraves-

sou a Hespanba^ ganhou a França , e alli novos crimes o condu-
zirão ao cadafalso. Foi á hora da morte que declarou o crime que
«eu pai eelletinhão commettidoa vosso respeito.. Esta declaração au-

thentica veio ter á minha mão; e se o Ceo nãoJ:iveise ajudado Za-
mora , tencionava dirigi-la ao Inquisidor geral. E teria elle feito

uso delia? Não o sabemos; porem Deus, eni sua alta sabedoria,
julgou de outro modo, pois servio-se de outros meios para salvar

a innoceiícia. Só me resta agora pôr- vos n'um paiz onde estejais

abrigado da inveja e do perigo. Tudo está pronto. Um navio
francez, cuja equipagem está ás minhas ordens, vos espera. Este
cofre e estas letras, que a sagacidade de Zamora subtrahio a vos-

sos inimigos, vcs livrarão por muito tempo da necessidade. Eu me
encarrego de vigiar aqui pelo resto da vossa fortuna ,. e espero

salvar-vos pelo menos uma boa parte delia; mas deixemos comtu-
do passar a primeira effervescencia que vai produzir a vossa evasão.
Talvez ignoreis, que, segundo os princípios da Inquisição , só a vos-
sa morte a podia expiar. Podeis estar seguro em minha casa .• ella

iie inviolável.... mas ambos necessitais de descançp ; eu escolherei o mo-
Hiento,, e vos conduzirei a bordo.

Já era alto dia, e durava ainda a sua conversação. Lembra-
rão-se então do alcaide, de que naturalmente se linhâo esquecido;
mas o cônsul, informado logo á sua chegada, do que se passara, o
tinha entregue a um criado seu particular: , com recommendacão

p^B?*«*i»:^^.^
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de y\j;\aT sobre elle. Zamora o foi vêr. Já cá te ^prrava , llie dia

elle. Nào passarei daqui. Urna febre devoradora me consome. Per-
di tudo o que me prendia á vida. A infiel. . . . que tedtrei ? Oa^nof....
a vingança.... Oh vingança! Se o» homens soubessem de que re*

raorsos ella he seguida!

Infeliz! Desde então se apossou delle um violento delírio. Jac»n«
ta! infiel Jacinta! repelia elle no seu transporte. Ao cabo de dois

dias se debilitarão suas forças , todos os soccorros foiâo inúteis , e

por fim rnorreo. Para se evitarem explicações perigosas, foi enler«

rado secretamente na capella do cônsul , e passou por certo na In-
quisição de Lisboa, que elle favorecera a fuga de D. Estevão, e

desapparecêra com elle.

Entretanto o cônsul deixou passar alguns dias , e fez depoi»
circular occultamenle o boato de que D. Estevão e Zamora tinbào
sido encontrados no Aletnlejo , dirigindo-se a Beja, com o fim
de ganharem o pequeno porto de Lagos, para procurarem alli sem
duvida meiosde se embarcarem. Lstaiiova, passando por muitas bo-

cas , adqnirio certa autoridade , 6 toda a atlençâo dos familiares

da Inquisição carregou para esta parte. Foi o que o cônsul tinha
previsto; e desde togo desapparec<^rào alguns espias que ãet>nhãoolj«

servado em torno da sua habitação. Aprov€Ítou-se então o cônsul
deste instante de repouso; e como o capitão do navio estava pron-
to, levantou ferro, sahio do Tfjo^ e se poz á capa perto do cabo
da Roca. Sahio o cônsul ao anoitecer , levando na taboa Estevão e

Zamora
, vesúdos com a sua libré, e foi ter a Cascaeí» , onde já o

esperava o escaler do navio. Elle os conduzio pessoalmente a bor-

do , recomrr>endando-os vivamente ao capitão , a quem fez respon*

sável das suas [pessoas para com o governo francez. Finalmente, de-

pois de terem ceado juntos pela ultima vez, se abraçarão ternamen*
te, e se separarão. O escaler veio pôr o cônsul em terra , e esle

tornou para Lisboa., sem que ninguém suspeitasse o motivo des-

ta curta jornada. Apenas o navio recebeo o escaler
,

pelo qual

só esperava , deo á vela, e teve uma feliz viagem. F^innluiente no
fim de dez dia« entrou no rio de Bordeos , onde deiembarcárão
D. Estevão e Zamora, que jurarão nào se separar jamais, e renun-

ciar Me>jpanha para sempre : o que (ielmente cumprirão.

Eis aqui pois um preso assaz feliz por haver conseguido evadir-

se dos cárceres da Inquisição ; mas quão raros tem sido estes exemplos,

e que pessoas podem lisonjear-se de reunir em seu favor circunstan-

cias iguaes áquellas cujo concurso tanto aproveitou a D. Estevão!

Parece que o Ceo obrara de concerto com o lieroisuio da amizade
para o seu livramento, e que Deus com i?to quix mostrar nos Inqui-

sidores que a sua providencia desconcerta
,
quando lhe apraz-, os
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EXTRACTO DE C I NCO PROCESSOS
,

Cuja traiaeçâo he feita sobre as peças originaes.

>^>^<^<^<s><

STAs peças darão uma idea do espirito de intolerância de que
era animada a Inquisição, do seu modo de proceder, e do terror
que inspirava: sentimento que se reconhece pela maneira com que
se enanciâò^os delatores e testemunhas.

Elias são curiosas
,

por ser a primeira vez que sahem á luz
processos originaes da Inquisição. Sabe-se que ella estava no uso
de os envolver na obscuridade a mais profunda. Já vimos a resis-
tência que a de Lisboa oppoz ás mesmas ordens do papa

, quando
este lhe ordenou a remessa dos autos de seis diíiferentes processos, e
que foiçnda em fim a obedecer, apenas lhe enviou dois, que esco-
Jlieo entre as causas menos importantes.

A pessoa que se occupou nestas indagações não teve tem»
po de escolher nos archivos da Inquisição processos mais interessan-

e tomou ao acaso os primeiros que lhe vierão á mão.

1 lir,
P'''"^^"'a causa he de 1489, a segunda de 1570 , a terceira

de Ib/Q^ a quarta de 1806, a quinta de 1808.
Para evitar delongas e a fastidiosa repetição dos interrogató-

rios, apresentaremos por extracto três destes processos, e só dois
vao por extenso, para que o Leitor tenha um exacto conhecimen-
to das formulas seguidas pela Inquisição.

^No ultimo julgán)os dever siipprimir o nome do delator; pois
he tao moderna a. época desle processo, que talvez existão ainda
as personagens que figurarão neste negocio. Nomearemos pois so-
mente o individuo que quizerâo perseguir. Sentiriamos que o nos-
so Jivro despertasse resenlimentos particulares, e fosse causa de algu-
mas vinganças pessoaes.
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PROCESSO

.De Álvaro Rodrigues, cura de Víllalha^ em 1489, na
cidade de branda.

i><^^><&-ã^«

X ENDO O dito Álvaro Rodíigues sido accusado, pouco tempo

depois da sua morte, de ter dodo a communhão aos enfermos com
particulas por consagrar, e de as ter deixado perder por negligen-

cia e mil voiítade, o supiemo tribunal do Santo Officio deo contra

o delinquente a seguinte sentença. (1)

Depois de ter visto e maduramente examinada as peças do

processo formado por André' Barthil, procurador fiscai por uma
parte, e pela outra os sobrinhos herdeiros e o advogado do chama-

do Álvaro Rodrigues, contra o dito Álvaro Rodrigues, cura de

Villalba , o qual, com o nome e apparencia de Christào, se mos-

trou herege, judeo, e apóstata da nossa Santa Fe Catholica , Apos-

tólica e Romana, e por desprezo da nossa Santa Crença , injuriou

e ofiÊeudeo Nosso Senhor Jesii Christo no sacrifício da missa, to-

das as vezes que adizia, mettendo a ridiculo as funcçôes religiosas,

ministrando a communhâo aos enfermos com particulas por consa-

grar, e deixandO-as perder muitas vezes:

Depois de ter ouvido as contestações e depoimentos das teste-

munhas, e as defezas do advogado, pronunciamos e declaramos que

o dito Alvaio Rodrigues, cura de Villalba, he convencido de ter

sido, ate á sua morte, herege e apóstata.

Conseguintemente devemos entregar e entregamos á infâmia

a sua reputação e memoria ('^), e ordenámos que, em reparação

de seus crimes, seja desenterrado o seu cadáver da sepultura em
que se achar, e publicamente queimado.

Mm '2

i^{) Já émentos que a morte não livrava ninguém das senteii'

ças do Santo Officio. Bem o prova o que se vai ler.

(^ ) Bem- lembrado estará o Leitor que ás sentenças desta espé-

cie erdo seguidas da infâmia de todos os parentes paternos e mater-

nos do condcmnado , e da conjiscação de todos os seus bens em pro-

veito do Santo Ojjício.

^^mmm^3m. riBF.!SW«^,
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PROCESSO criminal do fi^r.al do Santo Ofjicio , confra Ber-
NARDíNA Loi'r.5, moirisca do rciw) de Granada, escrava da

coadeça de yJndrada , t,n 1570. (1)

Eu João <le Monlfort, morador nesta ciclade , e
natural de Guadiz

, no reino de Granada
, devo declarar, para

descargo de minha consciência, que na casa, e ao serviço do conde
de Andrada, se achão duas escravas das novas convertidas do rei-
no de Granada

,
que tem o nome, o titulo, e dào exteriormente

todas as demonstrações de boas Christãs. Hontem porem , sexta fei-
ra 30 de Março deste anno de 1570 , achando-me eu em casa do
uito conde com Nicoláo de Montfort

, meu irmão
,
que voltava do

dito remo de Granada
, e das cidades de Almeria e Córdova , fez

o conde cahir a conversação sobre as aleivosias e excessos commet-
tiaos pelos novos convertidos no principio da rebelliâo, e que todos
os dias commettiâo ainda. Por esta occasiâo disse o conde que ti-
nha duas escravas do reino de Granada, uma chamada Magda-
lena, oriunda de Almeria, e outra, Bernardina, da terra das Al-
puxarras (S). Mandando-as então chamar, perguntou o dito Nico-
íao de jMontfort á dita Magdalena , donde era? EUa respondeo que
nascera junto de Almeria, e que seu pai era um aldeão castelhano
mo;ro

, que o dito Nicoláo diz ter conhecido , e julga ser morto
n uni combate dado sobre uma das montanhas do reino de Grana-
da. Perguntou depois a ambas, se erão boas Christãs? Uma e outra
responderão afirmativamente

, e a condeça
,
que presente estava,

declarou que ellas se haviào confessado e tinhão jejuado ; e accres-
centou que não convinha administrar-lhes o Santissimo Sacramento
da Eucharislia

, porque certamente erão tão moiriscas como antes
GO seu captiveiro, e que no reino de Granada se não administrava
este Sacramento aos novos convertidos , excepto áquelles cuja virtude
e christandade erão^ bem attestadas pelos parochos.

.Perguntou então o conde ao dito Nicoláo, se trazia comsigo
algum criado que soubesse fallar a língua moirisca ? Elle respondeo que
sim^, e o mandou procurar pelo meu pagem a uma estalagem da ci-
dare, ondetinha os seuscavallos ; mas como se fazia tarde, concor-
c-aruo em que eu traria o dito Moiro, chamado Martins, natural

(1) O processo que se vai ler prova qiu erão permiltidos todos
os subterjugios para fazer cahir no laço os novos convertidos, e
'jrrocurar todos os meios de os perder.

(^) AJonlan/ias do reino de Granada.
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(]e Alineria, para fallar com as ditas Bornardina e iVTa^flalena

;

q»ie o induzinào a fingír-se para conhecer a opinião socrela tias

ditas Bornardina e Magdalena , e saber se rcíilmente erão boas

Chrislàs ou moiriscas. Consoguintenienfe levei hoje o dilo Manins
a casa do conde, que fez comparecer as sobreilifns encravas ri'uina

das primeiras salas do seu palácio, onde o dilo Mariins conversou

alg^ni lempo com ellasem lingua moirisca, segun(]o a ordem que lha

haviào dado. Retirando-se ambas depois para o quarto da condeça
,

perguntou o conde a Martins
,
que lhe linhâo ellas dito? Ao que elíe

re^pondeo, que na verdade erão perfeitamente moiriscas, segundo 03

conselhos que lhe haviâo dado , osquaeserão: que fosse muiío |)ru(]en-

te, que não desse a conhecer nunca o seu modo de pensar, equeii-

zesse entretanto frequentes signaesda cruz ,, porque sem esfa precau-

ção seria desprezado e marcado com um ferro quente. Quo quanto a el»

las, viviào mui tristes, porque as fazião jejuar ás sextas feiras e to-

da a quaresma, rezar todas as noites, e recitar a doutrina christã.

Que depois se hião deitar, e então clioravão amargamente;" que as

obrigavâo a confessar-se , e que não sabiâo o que havião dizer; qus
por outra parte era muito suave a sua existência, pois nada mais
tinhâo que fazer senão costura; mas que em quanto esfavâo em
meio de seus inimigos, passaria o seu melhor tempo, que não po-

deria durar sempre; e accrescentárâo outras muitas coisas semelhan-
tes, que persuadirão plenamente o dito Martins que as sobre-

ditas são moiriscas, e por consequência as denuncia corno taes. Ju-
rou era forma, e na presença de Deus, que era verdadeira a sua
declaração. He o que eu Montfort affirmo igualmente do con-
teúdo de toda esta relação, asseverando não ser guiado no dilo depoi-
mento por motivo algum de ódio ou inimizade.

Ratificação de Martins, contra Bernardina Lopes, moirisca.

Na cidade de Valhadolid , a 6 de Abril de 1570, segundo as
ordens do Santo Officio, fizemos comparecer perante nós Martins,
natural de Almeria, morador nesta cidade, que prestou o costu-
mado juramento de dizer a verdade.

Pergunta. Se se recorda de ter deposto perante algum juiz des-
te Santo Officio?

Resposta. Que sim,
R. Contra quem, e porque motivo?
R. Contra uma escrava moirisca da condeça de Andrado , cha-

mada Bernardina Lopes, por não ser Christã, e seguir, pelo con-
trario, a religião de Mahoraet.

Ordenou-se-lhe que ouvisse a leitura do seu depoimento, eo fjs-

^i
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cal â.eilc. Santo OrTicio lhe disse qoe o apresenta corno lesternunlia

contra í^ernardiíia. Quo por conseqnencia , se tem alg-iiina coisa qvie

augnientar ou dimimiir, o faça de modo que nào altere a verdade.

Tendo-lhe sido lida a sua declaração, e afiinnando ello te-ia ouvi-
do e comprehendido , disse que era exactamente verdadeira; que el-

le a affirinava e ratificava de novo, e nada tinba que augnientar

neni diminuir. Depois de ter promettido guardar segredo, aãsignou.

Assignado. Martins.

Ordem de prisão.

Nós, os Inquisidores apostólicos desta cidade de Valliadolid,

em consequência das accusaçôes feitas no Santo OtBcio contra lier-

nardina Lopes, moirisca do reino de Granada, escrava da illustri«-

sima condeça de Andrada, ordeuàraos que adita Bernardina Lopes

seja presa, tirada de casa da condeça, conduziíJa com cautela aos

cárceres deste Santo Officio , e euirei,''ue ao carcereiro. Em Valliado-

lid , a 3 d'Abril de 1570.

Entrada no livro do carcereiro.

No dia 3 d' Abril, ás três horas da tarde, Jubelasques, agua-

zil deste Santo Officio, conduzio presa Bernardina Lopes, mencio-

nada na ord^n supra, com a qual eu Francisco Dersanes cumpri

as formalidades do costumo, sem nada esquecer, e dei ao dito Ju-

belasques certidão da entrega que me fez da referida Bernardina,

a qual assignei. .áaúgnado. Francisco Dersanes.

Interroçratorio.

Na cidade de Valhadolid , na manhã de 4 d' Abril de 1570,

o Senhor D. Diogo Gonsalves, Inquisidor deste Santo Ofíicio ,
fez

conduzir á sua presença Bernardina Lopes, moirisca do reino de

Granada, escrava da condeça de Andrada, que jurou em forma di-

zer a verdade.

P. Como se chama ,
donde be natural, e que idade tem?

R. Bernardina Lopes, natural de Veria, junto das Alpuxarras,

de idade de 16 annos pouco mais ou menos.

P. Seu pai e sua mâi ?

R. Gramei Lopes, tecelão de seda, e Isabel de Moutesino ,

escrava em M ureia.

jP. Avós paternos?

R. Nào os conhece.
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P. Avos mnternos?

B. Garcia de Moutesino.

P. 'IJias paternas ?

B. Looíior Lopes , casada com Garcia de Herrera , mercador
de ret-alho, e Isabel Lopes, casada com Luiz de Pliego, lavrador.

P. Tias maternas ?

R: ÍAÚm dê Moiiteàiíio, e Maria de Moutesino, s&lteiras.

P. Irmãos é irmãs?

R, Fernando Lopes, de idade de 15 annos ; Leonor Lopes, de
fO, desposada comum aldeão castelhano ;e Maria Lopes, de 17
aano».

Confessou que todos os sobreditos erâo descendentes de Moiros,
e disse que nenhum delles tinha sido preso, chamado, punido, nem
condem nado pelo Sa^nto Officio.

Fez o signal da cruz , e repetio as orações da Igreja.

Disse que na quaresma passada se tinha confessado em casa da
tíOTkdeça de Andrada ao seu capelíào , e que elle lhe dera a com-
munhão; que nos annos precedentes se havia confessado a um cha-
mado Battegas, cura dó dito lugar»

Declarou que sabia ler e escrevei, mas imperfeitamente» •

P. Se sabe ou presume a causa da sua prisão?
R. ^ <kvfé s'íh4. Que s^uppõe' tet' sido presa por cèrfa con versação

4ae tivera^ jantaniente coMr a^suâ companheira , Magdaleaa , Cas-
telhana, dô pé dé Almieria, em t*asa da condeça de Andrada, sua
senhora, com um jôven Moiro de mediana estatura, o qual, con-
versaudo Com ^lía e sua companheira , disse que era Moiro, que
^ tinha fi&ito Chrifetâty^, que o haviâo feito captivo e mettido na ca-
deia. d« Almeria; que todavia era Moiro de coração , e morreria
na sua crença, o que disse em lingna árabe, que faliava excel-
lentemente. Que elle lhe perguntara , bem cx)ino á sua companheira
donde erâo? e que ellas lhe nomearão o lugar do seu nascimento!
Que elle quiz saber se erâo moiriscas ? mas que ambas lhe respon-
derão que não; que erâo Christâs, que tinhâo jejuado a quaresma
passada, que rezavão e recitavâo as orações.

Disserâo-lhe que no Santo Officio não se prendia ninguém se-
não por^ter feito ou dito coisas contra a nossa Santa Fé Calholica
e Religião Chrislâ, ou visto fazer e ouvido dizer as sobreditas coi-
sas a outras pessoas. Que se lhe faz saber quê he presa por ter ma-
niffístado opiniões que annunciavão ser etla affecta á seita de Maho-
met, e tê-las ouvido manifestar a outros. Que se lhe ordenava dis-
sesse a verdade em tudo o que soubesse, por temor de Deus , de^
veado esperar com isto que haveria lugar de se usar com ei!a de
misericórdia.

hi
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TenJo rledarado que nada mais tinha que dizer, terminou o
fiscal a audiência, e foi reconduzida ap carcefe.

Na ciddJtí de VaJiiadolid
, a 5 do uiez de Abril

,
perante o

dito Senhor Inquisidor D. Diogo (.íonsalvrs , na audiência da tfrde,
se fez comparecer alli a pre^a liernardina Lopes, e logo que foi
presente

, se lhe ordenou
,
que se por acaso se recordava de mais al-

guma coisa, a declarasse , dizendo sempre a pura verdade , como
pronielLêia pelo juramenio que dera; ao que respondeo que se lem-
brava que o Moiro, a quem liniia feito a sua primeira declaração,
lhe perguntara em árabe se era moirisca , e que lhe tornara que
Deus sabia bem o que ella tinha no corayão , e que nada mais ilie

dissera.

P. E que tem no coração?
R. Que he Christâ e não moirisca, eque assim o disse ao di-

to Moiro.

Ordenou-se-lhe pela terceira vez que dissesse a verdade, e res-

pondeo qtie senão lembrava demais nada. Depois desta declaração
foi reconduzida ao cárcere.

Resumo da accusagâo.

Illustrissimos e mui respeitáveis Senhores. Eu Diogo de íTae-

do, fiscal deste tíanto OlBcio , vos exponho (segundo me obrigào
, as funcçòes do meu cargo) que se tem feito coínpaiecer perante
vós, denunciada e accusada criminalmente, Bernardina Lopes,
iiioaiíca, descendente de paÍ3 heréticos , reconhecidos e declarados
por Moiros e inimigos da nos;>a Santa Fé Caiholica, natural de
Veria, junto das Alpuxaras, e presa nos caiceres do Santo OlTi-

cio. Tendo a sobredita recebido o baptismo e o nome de Christà,

entre os fieis caiholicoí, apostólicos que temem a Deus, se tornou

herética e apóstata da nossa Santa Fé Catbolica , com grande
offensa da Magestade Divina. Ella viveo sempre, eaclualmenie vi-

ve na falsa crença duseAa de Mahumet , eeaa accuso especialmente

U(;s de!iclt)s seg(jintes :

1." De haver, depois de ter cabido em poder dos Chrislâos, e

durante o seu captiveiro, sendo a isso levada por umde:>ejo perver-

so e diaboíicode per&istir na sua falsa crença, de haver, digo, (.ie-

clara. lo e dito altamente ser boa Christà, e, debaixo d<>sta mascai a

imjjostora, fingido confessar-se como lai, tendo o contrario no co-

ração e na alma.
á." A sobredita , depois de haver, em moirisco herético, ma-

nifestado e feito crer por praticas exteriores que era Chri?là, fal-

laiido com uma (jessoa que julgava ser uioirisca e captiva como el-
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la, descobrioas suas opiniões de moirisca herética, inimiga ãa mossa

Santa Fe Calholica , dizendo que vivia mui triste, porque a faziào

confessar Iodas as semanas, e não sabia o que devia dizer ao con-

fessor, porque o que ella tinha na ahna , não o podia dizer a nin-

guém; que a fazião jejuar á força toda a quaresma e todas as sex-

tas feiras, e que a cada instante a chamavão para a obrigarem a
fazer o signal da cruz; que lhe ensinavâo orações que erão olhadas

pelos Moiros como fabulas ridiculas ; que lhe diziào incessantemen-

te que fosse boa Christã , e a atormenlavão com tudo o que lhe

ordenavão, ensinavâo e fazião praticar; e que em meio de seus ini-

migos se achava como no fogo, entendendo por estes os Christâos,

em cujo poder estava.

3.° Que persistindo na sua abominável opinião , e descobrindo

a sua firmo resolução de viver sempre moirisca á dita pessoa com
quem failava, suppondo-a também moirisca e escrava como ella,

disse que a fazião Christã contra sua vontade, e a obrigavão a re-

zar por muito tempo antes de se deitar, e que quando aeor^dava

se punha a chorar, porque a maltrata vão. Que todavia, bem que
contra sua vontade, se resolvera a fingir e a dizer que era muito
boa Christã, no intuito somente de pôr um termo a estas persegui-

ções, mas conservando sempre interiormente a sua falsa crença.
4.* A sobredita, não parando ainda aqui, na conversação que

teve coio a dita pessoa sobre as suas opiniões, a consolou e confor-

tou, d.zendo-lhe: e tu, por amor do Deus que íe protege, fazeoque
te ordena í^u Senhor, e cuida de agradar-lhe, p^ra evitares que
elle te mande marcar cora um ferro em braza ; pois o tem sido to-

dos aquelltís que chegão a vir aqui, na mante de que são Moiros.
Mas este captiveiro não pôde durar: Deus lhe porá o remédio. Es-
te paiz não pertencerá seuipre a nossos inimigos ; seremos ainda
livres.

5.° Na mesma opinião moirisca e impia disse a sobredita a es-

ta mesma pessoa, que sempre confiara no seu Deus, que elle a
livraria dos seus inimigos, entendendo por estes os Chrislãos, e
instou com ella para que a viesse ver mui repetidas vezes, a fim
de a consolar e confortar.

6." Que a sobredita tinha proferido, feito e commettido todas
estas heresias contra a nossa Santa Fé Catholica

,
por affêrro á sei-

ta de Mahomet. Que segundo isto, parecia ser herética e maho-
metana, e linha por conseguinte incorrido nas penas affiictivas es-

tabelecidas pelas leis desle reino, e nas que delerminão em tal caso
03 estatutos e códigos do Santo Oíficio.

Segundo estás considerações, declarando a sobredita Bernar-.
dina Lopes herética e mahometana, a condemnâmos ás penas do

Níi



fiytt

estilo., ordenámos que spjâo executadas em sua pessoa, entregan-
do-a á justiça e braço secular, e mandamos que soja primeiramente
posta a tormentos

,
ate que se accuse a si e aos demais, ^ssignado.

Diogo de Haedo. (1)
(Bernardína pede e obtém uma folha de papel

,
para confessar

a verdade ).

Confissão de Bernardinai

Eu , Bèrnardina Lopes , moirisca do reino de Granada
,
presa nos-

Cárceres do Santo Ofíicio, confesso que sendo mui joven, e carecendo
da necessária experiência, não declarei até hoje a má estrada que
tenho seguido, temendo que sesahisse deste Santo Officío com o ha-
bito penitencial, me não quize^^sem receber mais em sua ca!^aoconde
e acondeça, meus Senhores, e receando ficar sem commodo nesta
cidade. Mas agora que Deus me deo a graça , esclareceo a minha
âlnja, e me poz entre Christàos, estou determinada a confessar-vos
a verdade, corno a pais da minha alma, confiando na vossa miseri-
córdia. Declaro pois e confesso, para descargo de minha consciên-
cia,, e para minha salvação

, que desde a idade de seis annos , meu
pai, Graniel Lopes, e minha mãi , Isabel de Moutesino , começa-
rão a ensinar-me a doutrina de Mahomet , dizendo-me que todos
os^ meus parentes tinhâo seguido esta crença , e vivido todos nesta
lei. Que tudo quanto tinha de fazer para ser nvoi risca , era jejuar três

dia;à como elles, comer ao terceiro dia pela tarde, jejuar outros três

di^SjVe continuar assim todo o mez de Abril. Ensinavâo-me as
orações dos Moiros, e m'as fazião repetir três vezes ao dia, que-
rendo que de cada vez lavasse muito bem todo o corpo. Se alguma
yez faltava, á oração, ralhavão comigo, dizendo-me que se eu não
jejuasse de bom grado, me abandonarião como presa do demónio.
Tambom me recommendavâo que quando assistisse á raissa , e visse

o sacerdote levantar a Hóstia, abaixasse a cabeça, e não fosse a
^lla senão contra minha vontade, porque elles a não ouvião senão
para se eximirem de pagar multa; e quando e\\ sahia delia, fa-
zião aquecer agua, lavavão todo o corpo, e hia com elles recitar

as (>rações dos Moiros. Igualmente me ordenavão que não comesse
toicmho ncm^ bebesse vinho , segundo os preceilos de Mahomet,
qu'i me dizião ser o profeta de Deus. Em fim ordenavâo-me tam-

(i) He de presiiviir que lhe appltcassem então a tortura , se-
gundo as conclusôts dcslc procurador fiscal ^ c que os tormentos lhe
arrancassein, a confissão seguinte.
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bem que me apartasse do caminho dos Chrisfãos, e evitasse cuida-
dosamente encontrar-me cora elles. Tal foi a ínstrucçâo que me de-

rão tocante á. doutrina de Mabomet. Depois da morte de meu pai,
acontecida ha cinco annos pouco mais ou menos, fiqnei em poder
de miniia mài e de meu avô materno, Garcia de Moulesino, que
continuarão a educar-me, e a meus irmãos igualmente, na lei de Ma-
homet, dizendo«nos continuamente que erão Moiros, que á hora
da morte rezariâo três orações, que tiirjão depois ao ceo

,
que alli

coraeriào excellentes coisas, e vivirião eternamente em delicias.

Por este modo poz Bernardina termo á sua confissão.

Seguem-se muitos pareceres dos Inquisidores, mais moderados
que as conclusões de Diogo de Haedo , e entre outros o do inqui-
sidor Diogo GoQsalves, concebido nestes termos, e o mais impor-
tante de todos.

Desta causa de Bernardina Lopes resulta que esta re' tem ape-
nas 16 annos, e he natural da cidade de Veria, onde foi instruí-

da na doutrina ciiristã, que lhe ensinava todos os dias João Xuarez,
sachristão, e aos domingos Vanegas, ecclesiastico , e ouvia também
pregar um frade de S. Francisco nos don)ingos e dias santos. El*,

ia foi instruída desde a idade de sete annos, e quando tinha nove
sabia perfeitamente a dita doutrina christã, como bem se deixa
ver da sua confissão, feita a 6 de Maio deste anno. Klla não igno-
rava que a Inquisição de Granada pune os Moiros, e que na epo-"
Ga em que se reformou esta cidade, a metade dos habitantes foi

condemnada a trazer uma vestimenta que distinguia os hereges. Se-
gundo estas considerações , não entra em duvida que elía deva
ser admittida á reconciliação no seio da Santa Madre Igreja, pois
foi educada, na idade de discrição, nos erros da seita de Mabo-
met. He também necessaiio (1) declarar a confiscação de seus
bens; pois ainda que ella não possua agora nenhuns, por ser escra-
va, tem comtudo direito aos bens de seus pais. Autorizo-me nes-
te caso com a ordenação de Sevilha, que quer que os bens dos
h-ioges r,ejâo sequestrados durante a formação do processo, e con-

Nn %

( í ) Este Inquisidor confessa que ella nada tem , mas que espe-
ra hadc-lo por herança, ^hsim fica arruinada uma familia intciray
e porque? porque uma joven de 16 anuas descobria o seu peito a
um mmeravel espia , subornado para a enganar, e que ella na sua
innoccncia não suspeitou capa% desta abominável traição. O.ue re-
sultado dtveuun pois tirar disto? que se esta joven estivesse accos-
tumaiu a dissimulação

, á hipocrisia , á mentira ; se em fim tioes-

se sido um ente perverso , não teria sido perseguida.
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fiscados, se ha condemnaçâo. Quanto á abjuração , invoco neste
caso a ordenação de Valliadolid, que diz: que todos aquelles que
se tornarem culpados de heresias na idade de discrição , devem ab-
jurar todos os erros e imposturas que commettêrào nesta idade. A
mesma ordenação fixa a idade de discrição nas mulheres aos 12
annos, e nos homens aos 14. Ora, como esta aecusada tem 16
annos, he claro que de direito-, e conforme as instrucçôes do Santo
Officio, deve ser admiltida á reconciliação e abjuração publica; e
visto que as ditas ordenações forâo dadas em 1484, tempo em que
havia tão grande numero de Judeos e Moiros novamente converti-
dos, com ^mais razão se devem pôr em pratica n'um tempo em que
se eiipregâo tantos meios para instruir os novos convertidos. Os
castigos que a Inquisição dá neste reino são de tal modo conheci-
dos, que ninguém pôde aliegar ignorância, como cadentemente se
deixa ver da confissão da aecusada. Restava-lhe pois somente dizer,
para seu descargo, que seus pais a tinhão instruido na doutrina
de Mahomet, e premunido contra as instrucçôes oppostas que se
lhe podessem dar, ordenando-^lhe que resistisse sempre ao que elles

chamavão uma corrupção, e que em fim tinha sido enganada por
elles, como da sua mesma confissão se deixa ver. Donde concluo
que se deve usar de misericórdia com elía , segundo o sentimento
<]os doutores e de Santo Agostinho, quando falia do modo porque
os pais devem instruir e ensinar a seus filhos a Religião.

Sou por tanto de parecer que esta re seja admittida á abjura-
ção e reconciliação

, segundo as formulas prescriptas pelas instruc-
çôes do Santo Offieio. Jssignado. O doutor Diogo Gonsalves
Galicendo.

Em corrsequencia destes- differentes pareceres , he Bernardina
Lopes admittida á reconciliação em forma na sala da audiência,
e se decide que se lhe tire o habito penitencial , e seja entregue a
seus senhores , ficando estes encarregados de a fazerem instruir.

Este processo , assaz curto , tinha começado a 31 de Mar-
ço.

PROCESSO do procurador fiscal contra João Martinho de Sa-
linas, comediante de profissão , bigamo , condemnado a 200

açoites, ele, em f^^alhadolíd , em 1G76.

Ordenámos que hoje se apresente no tribunal com os outros pe-

nitentes, nú, com uma tocha na mão, com os distinctivos de bí-

gamo, e um escrito em que se leia a presente sentença, etc. ele;
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que se não porá de joelhos, senão desde o prefacio ale' ao fim da

missa, e apresentando então a tocha ao sacerdote que a disser, fa-

rá al)]ura(,ào , e será ^^ravenjenle reprehendido. No dia seguinte será

levado pelas 'rur.s publicas desta cidade, por onde he costume con-

duzir os criminosos com pregão publico. Dar-se-lhe-hão^OO açoi-

tes, e ordeniimoà que seja banido do reino por 10 annos
,
passando

os primeiros 5 nas galés, como remeiro sem paga; e quanto ao

laço do matrimonio, nós o remettemos ao juiz ordinário
,
que pô-

de e deY;e tomar conhecimento, disto. (1)

Formula da abjuração.

Eu João Martinho de Salinas, presente perante vós, illustres

Inquisidores, encarregados da extirpação das heresias, libertina-

gem e apostasia, nesta Inquisição de Valhadolid e sua jurisdic-

ção apostólica, em presença deste augusto signal da Gruz que tenho

diante dos olhos, e com a mão sobre os Santos Evangelhos, reconheço

a Fé Catholica e Apostólica. Abjuro, detesto e anathematizo toda a

espécie de heresia contraria ao que prescrevem a Santa Fé Catholica
,

etc. , a lei evangélica de' Jesu Christo, nosso Salvador e Redenip-

tor, a Santa Sé Apostólica (^) e a Igreja Romana, e especialmon-

te aquellas de que sou suspeito eaccusado perante vós. Juro e pro-

metto cumprir e guardar sempre esta Santa Fé que ensina e guar-

da a Santa Madre Igreja; ser sempre obediente e sujeito ao nosso

santo padre, o papa,, a seussuccessores canónicos na Santa Sé Apos-

tólica , e conformar-me com as suas decisões. Olho todos, os inimi-

gos desta Santa Fé Catholica como dignos de condemnação. Pro-

metto não me unir jamais a elles,. persegui-los com todas as minhas

forças, revelar e denunciar a qualquer Inquisidor, prelado ou

sacerdote da Santa Madre Igreja do lugar em que me achar, as

heresias de que tiver conhecimento. Juro e prometto receber com
humildade e resignação o castigo que me for imposto, e cumpri-lo

(\) A bigamia he um crime cujo conhecimento pertence á.jus-

tiça secular.- Aqui porém se pÔe a Inquisição no lugar dos trihu-

naes civis, pois condemnou este homem a SOO açoites, a um des-

terro de 10 annos , e a b de galés , e o remette depois , quanto ao

laço do matrimonio, para o jui% ordinário, E não he isto uma
consummada %ombariaf

(^ ) A veneração , o respeito , a cega submissão ao papa : prin-

cipaes tnotivos da insiituição do Santo Ofjicio , e o Jim constante

de seus trabalhos.

^jBfilÈff?;'
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com Iodas as minhas forças, e eai torla a sua extenção: e bq por
quaUjuer motivo desejar offender a Deus ou fazer alguma acção
contraria ás sobreditas promessas, consinto em ser reconhecido por
impenitente, perseguido como tal, e me sujeito ás penas afíliclivas
que impòe o tribunal da Inquisição, e a toda a severidade dos
santos cânones. Eu as reconheço por justas; convenho que me de-
vera entào ser applicadas , bem como a todos aquelles que , tendo
abjurado a heresia, tornarem a cahir na incredulidade, e me resi-
gno d'ante mâo a soffrer todo o seu rigor, se por acaso se me che-
gar a provar que tenho infringido os ditos cânones, jlssignado.
João Martinho be Salinas.

*•

PROCESSO do procurador fiscal da Inquisição , contra José Orti%

,

C07únhciro do seminário de falência
, feito no palácio da In-

quisição de Falhadolid^ a 30 d' agosto e 1806. (l)

1.* Peça. Carta de denúncia, em data de 9 d' Agosto de 1806
,

dirigida por Jerónimo Calsada ao santo tribunal da Inquisição de
Valhadolid, contia José' Ortiz, criado do seminário de Falência,
pela qual declara que o dito Ortiz , cozinheiro do dito seminário,
dissera que não havia inferno^ e que, depois da sua morte, o peior
que lhe podia acontecer , era ser presa dos cães, etc. ; e que persi&'
tira no seu dito

, o pesar das advertências que lhe fizera um dos se-
minaristas.

Peça, pela qual os Inquisidores Linares , Charucas, e Eleu-
terio Varonas, remettem a denúncia a D. Manoel Koman, capel-
lão da igreja cathedral da dita cidade de Palencia

,
para informar

contra o dito Ortiz, e ouvir o tal Calsada e o seminarista mencio-
nado no seu depoimento.

3.^ Peça. Exame e interrogatório. Na cidade de Palencia , a
de Novembro de ]806, eu D. Manoel Uoman, capellào da

igreja cathedral desta cidade, em virtude da commissão que o San-
to Officio da cidade de Valhadolid foi servido conhar-me na manha
de 30 d' Agosto ultimo, fiz comparecer perante mim Jerónimo Cal-
sada, criado do collegio e seminário real desta cidade, que jurou

(l) Leia-se com attençâo este processo começado ha 15 annos

,

e julgue -se se a Inquisição não era ainda a mestna que tinha sido
no Xr, século.
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em foiuia dizer a verdade em tudo o que lhe fosse perguntado, eem
tudo o que soubesse elivesse ouvido dizer em offensa de Deus iNos-
so Senhor, e contra a nossa Santa Fé Catholica , beni como con-
tra o justo e livre exercido do Santo Officio , sem occultar nada,
nem jurar falso. Fez-se-lbe prometter que guardaria segreda, e de-
clarou ter ^4 annos de idade.

P. Se sabe ou" presume porque motivo foi chamado?
li. Suppõe que he por causa de uma carta que mandou ao

Santo Officio de Valbadolid , na qual denunciava José Ortiz, cozi-
nheiro do dito seminário, por lhe ter ouvido dizer quenâo criaque
houvesse Deus nem inferno.

Fez-se-lhe saber que no Santo Officio se recebera uma caria
assignada por elle. Apresentou-se-lhe esta carta, e se lhe perguntou
se a reconhecia pela mesma que escrevera e dirigira ao tribunal;
se o seu conteúdo continha exactamente a verdade; e se linha al-

guma coisa que accreseentar ou mudar, o fizesse segundo o jura-
mento que prestara. Sendo então vista por. elle esta carta, affirmou
que era realmente sua, que por tal a reconhecia , e que o seu con-
teúdo encerra todas as declarações que tem que fazer.

P. Onde acontecera o que faz a matéria do seu depoimento,
em que tempo

,
quantas vezes , e em presença de qu« pessoas ?

R. Que estando elle a receber a sua comida na cozinha do se-

minário, havia três raezes pouco mais ou menos, o sobredito Jo-e
Ortiz proferira uma vez somente as expressões que havia denunciado,
e isto em presença delle depoente ,e de D. Vicente Aguado j;ie-
minarista do dito collegio.

P. Que motivo tivera José Ortiz para proferir estas pala-
vras ? -

R. Que se nâò recorda que houvesse um motivo particular que
o obrigasse a deixar escapar taes expressões; que fallando sobre di-
versas coisas , dissera , no meio da conversação, ^we não havia Deus
nem inferno.

P. Se alguém o reprehendeo
,
quem foi, que respondeo o denun-

ciado , e se persistio nesta asserção ?

R. Que o tal D. Vicente Aguado, ouvindo semelhantes extra-
ragancias, o reprehen-deo , dizendo-lhe: que dizeis? ao que elle repli-
cou ; o que eslá dito está dito, e nisto se separarão.

P. Se quando o denuníiiado teve este discurso estava em sieu

juizo perfeito ou tomado do vinho?
R. Que supposto elle fosse muito inclinado ao vinho, crê o

denunciante que nesta occasiào estava o denunciado em seu juizo
perfeito.

P. A idade e signaes do denunciado?
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jR, Que parecia ter 40 annos, era de pequena eslalura , mas
refeito, picado Je bexiga?, trigueiro, e que no seu modo de fallar

deixava |)ercebcr um accento estrangeiro.

P. Se tem mais alguma coisa que dizer ou accrescentar relati-

vamente ao dito Ortiz , ou contra outro qualquer individuo, ou em
fim se tem que participar mais alguma coisa que seja da competên-
cia do Santo Officio?

R. Que nada mais sabe ale'm do que acaba de declarar , nem tem
que depor coisa alguma contra ninguém mais. Que se entretanto

soubesse mais alguma coisa, a teria igualmente manifestado, como
acabava de fazer no objecto de que se tratava; e que, segundo o

juramento que acaba de dar, tudo o que depõe he exactamente ver-

dade. Sendo-Ihe lido o interrogatório, affirmou que era conforme
á sua declaração, a qual não fizera por ódio ou malquerei>ça ao
dito Ortiz, mas puramente por descargo de sua consciência. Pro-
metteo o costumado segredo, e assignou. ^ssignados. Manoel Ro-
ma n. Jerónimo Calsada.

4.* Peça. Ratificação. Na cidade de Palencia, a 31 de Ou-
tubro de 1806, perante mim, commissario do Santo Officio , com-
pareceo Jerónimo Calsada , de idade de S4 annos, criado do semi-

nário de S. José desta cidade, em presença ( Veja-se a 6.* Peça ).

P. Se se recorda de haver deposto perante algum juiz, contra

alguma pessoa, relativamente a matérias de fe ?

R. Que se lembra de haver feito uma declaração diante do
presente commissario, contra José Ortiz, cozinheiro do sobredito

seminário. Referio em substancia o que continha esta declaração,

e pedio que lha lessem.

I'ez-se-lhe saber que o promotor fiscal do Santo Officio o apre-

senta como testemunha n'um processo intentado contra o dito Or-
tiz

;
que esteja attento

,
pois se lhe vai ler o ^eu depoimento; e se

tem que fazer nelle alguma mudança, accrescentar ou firar algu-

ma coisa, o foça de modo, que em nada falte á verdade, e o
affirfne e ratifique, pois do que vai dizer, depende a opinião do
tribunal sobre o dito Ortiz. Depois do que, se lhe leo

,
palavra por

palavra, o conteúdo da sua declaração. Tendo o dilo Jerónimo
Calsada affirmado te-ia ouvido bem e comprehendido , achou a sua

redacção conforme ao seu dizer, e asseverou ser verdadeira; que
affirmava e ratificava o que alli estava affirmado e ratificado, e

que, se fosse necessário , diria novamente o mesmo contra o dito

Ortiz , não por ódio , mas por descargo de sua consciência. Fez-

se-lhe prometter em forma o costumado segredo , e assignou o seu

nome. ./Jssignudos. D. Manof.t, Roman. António Roldan. D.
Ramon António de Pieuiia. Jerónimo Calsada.
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5.* Peça. Depoimento de JO. Vicente aguado. Na cidade de
Palencia , aos ^9 de Outubro de 1806 , eu Manoel Rotnan

,
pres-

bytero e capellâo da santa igreja catbedral desta cidade, em virtu-

de da commissão do Santo Officio, de que me acho munido, fiz

comparecer perante mim, na manhã do dito dia, a D. Vicente
J\guado, thesoureiro do seminário real de S. José desta cidade, o
qual jurou em forma dixer a verdade em tudo o que se lhe hia per-

guntar sobre o que soubesse ou tivesse ouvido dizer em offensa de
Deus Nosso Senhor, e contra a nossa Santa Fe Catholica , ou con-
tra o justo e livre exercício do Santo Officio, sem occultar nada,
nem jurar falso. Fez-se-lhe prometter que guardaria segredo em
tudo o que se passasse com elle, e disse ter âé annos.

P. Se sabe ou presume que motivo houve piara £er chamado?
R. Que imagina ser para declarar o que se passou sobre um

facto acontecido no seminário, e relativo ao cozinheiro José' Ortiz,
que exercia então este emprego interinamente. Crê que isto teve

Jugar a 7 ou 8 do mez de Agosto deste- anno,e disse ter ouvido
dizer ao dito Ortiz, que não havia inferno^ que por conseguinte
.era inútil , depois da sua morte , dar sepultura ao seu corpo , e que
lhe era indiffcrente que o lançassem num monturo.

P. Em que lugar leve elle este discurso
, quantas vezes o re-

petio, e que pessoas o ouvirão?
R. Na cozinha do seminário. Que estando o dito Ortiz a jan-

tar, se perraittio uma só vez «ste discurso, em sua presença, dian-
te de Francisco Badillo, semmarista, e Jerónimo Calsada, cria-
do do mesmo seminário.

P. O que precedeo e deo ocçasiâo ao dito Ortiz para fallar as-
sim?

R. Que como era dia sai)to , um dos que estavâo presen-
tes lhe perguntou se tinha ouvido missa; ao que respondeo : para
que serve a missa e tudo ornais, se não creio que haja inferno? Ao
(\\\Q lhe foi á mão o declarante, diaendo-lhe : vede bem o que di-
zeis

; pois se a vossa crença h« tal, estou obrigado a declara-lo ao
-Santo Officio. E elle replicou: o que disse disse; e na verdade
tudo isto me parece muito duvidoso.

P. Se quando o denunciado se exprimio por este modo, esta-
va em seu juizo perfeito , èe não estava bêbedo, ou se não era ef-
feito de demência ?

R. Que supposto o tivesse visto algumas vezes tomado do vi-
nho^ estava bem dtí sangue frio no moineuto em que proferio es-
tas palavras

; mas que por outra parte ignorava se elle tinlia a ca-
beça transtornada.

P. A idade e signaes do denunciado?

Oo
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R. Que julga ser de 36 a 38 annos, baixo, bem refeito
,
pi-

cado de bexigas, trigueiro, cara redonda, nariz grande, t«sta lar-

ga e olhos pequenos.

P. Se tem mais alguma declaração que fazer contra o di!ò Or-
tiz ou outro qualquer, ou algum depoimento da competer.cia da
Santo Officio?

H. Que por então se não lembra de mais nada , ale'm do que
acaba de declarar; e que tudo he verdadeiro, em consequência do
seu juramento. Sendo-lhe lido o interrogatório, o achou conforme
ás suas declarações, que assegurou não ter feito por ódio ou mal-
querença ao dito Ortiz, mas somente por descargo de sua consciên-

cia. Prometteo o cost.uraado segredo e assignou. ^Assignado. D. Ma-
noel Ramon. Vicentk Aguado.

6.* Peça. Ratificaçâól Na cidade de Palencia, a 3 de Novem-
bro de 1806, perante mim commissario do Santo Officio supra men-
cionado, compareceo D. Vicente Aguado, thesoureiro do seminá-

rio de S. José desta cidade, que disse ter S4 annos, sendo presen-

tes as honestas e religiosas pessoas, os presbyteros D. António
Roldan e D. Ramon António Sierra , capellâo da parochia deS. Mi-
guel desta cidade, que depois de terem jurado guardar segredo,

receberão em forma o seu juramento de dizer a verdade. ( O resto

como na 4.^ Peça, á excepção da assignatura do depoente).

7.*" Peça. Carta dirigida ao Senhor Inquisidor fiscal do

Santo Officio de Kalhadolid,

Ilíustrissimo Senhor. Esperei algum tempo para ver se se

apresentava D. Francisco Badillo , seminarista què esteve no semi-

nário de S. José desta cidade ; mas não appareceo ainda ; e como

não tenho a menor noticia do seu domicilio actual , a pesar de to-

das as diligencias que tenho feito para o descobrir, junto a estacar-

ia todas as informações que tirei , em consequência da commissão

que vos dignastes encarregar-me. Posso assegurar-vos que as pes-

soas de quem as obtive são recommendaveis por seus talentos e vir-

tudes, e que por conseguinte os seus depoimentos são dignos de fé,

e merecem uma plena confiança. Que além disso não forão guiadas

por motivos de ódio; que entre ellase o denunciado não existia ini-

mizade nem rancor algum; e que só forão animadas do desejo de

cumprir os seus deveres de Christãos.

De seus depoimentos resulta, que José Ortiz, durante os três

mezes poiico mais ou menos que sérvio de cozinheiro neste semi-

nário, mostrou S2r um homem sem Fé nem Religião; que nunca

ouvia missa nos domingos e dias santos
;
que quando o manduvão
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a ella, hia para a taverna, e alli se demorava o tempo que jul-

gava necessário para a celebração dos Santos Oíficios
; que jámab

o vírâo rezar no seu rozario , ou praticar outra alguma obra de pie-

dade; que principalmente por este motivo he que fòra expulso do
seminário, e se ignora aonde pára. He quanto posso informar-vos

actualmente. Deus vos conceda mil annos de vida e de venturas.

Palencia 15 de Novembro de 1806. Assignado. D. Manoel Ro-
MAN.

8.* PpçA. o Inquisidor fiscal , no processo verbal contra Jose'

Ortiz , cozinheiro do seminário de Paleneia, por proferir discursos

anti-religiosos , diz: que ainda que o denunciante assegura que es-

tes discursos não forâo ouvidos senão pela coteslemunba Vicente A-
guado, este, pela sua parte, affirma que na occasião em que o di-

to Ortiz proferira estes perniciosos princípios , havia , ale'm do de-

lator, outro individuo por nome D. Francisco Badiilo. Que em
consequência cumpre interrogar este ultimo, depois de se indagar a

sua residência. Inquisição de Valhadolid , 19 de Novembro de 1806.
j^sszg-waJo. O licenciado Mahamud.

9.* Peça. Em consequência das resoluções do Santo Officio

,

que manda interrogar D. Francisco Badiilo, que foi alumno do
seminário de Palencia , sobre as particularidades de certa conver-

sação que houve no dito seminário, nós vos encarregámos, em sua
ausência, de tomar, com toda a possivel prudência, as iriformaçôes

que se poderem haver no dito seminário. Informar-nos-beis logo do
nesuitado, que juntareis a esta carta, remetíendo tudo em direitu-

ra ao Santo Oíficio. Deus vos conceda mil annos de vida. Da In-
«juisição de Valhadolid, a 9 de Dezembro de 1806. assignado. D.
JosJE* Eleutekio Varonel, secretario.

:. 10.* Peça. Em virtude da ordem do Santo Officio , communi-
eada na carta supra, me informei com discrição e prudência, e sou-
be que D. Francisco Badiilo, alumno do seminário de S. Jose des-
ta cidade, reside actualmente em Burgos, para onde o mandou sea
trio, D. ígnacio Malhe, a fjm de seguir a sua carreira liíeraria no
eollegio daqueíla cidade; por cujo motivo suspendi o exame e in-

formações que tinha a tirar, segundo ordenava a dita carta , o que
participo ao tribunal

, esperando as suas ordens. Palencia 13 de
Dezembro de 1806. assignado. D. Manoel Roman.

11.* Pkça. Neste Santo Officio se revelou
,
que , em um dia

santo do' méz de Agosto
,

perguntando-se a Jostí Ortiz , cozinhei-
ro do seminário de Palencia, se tinha ouvido miísa , respondera:
de que seroe a missa c tudo o mais , se entre ianto não creio qus
haja inferno? Qvie accrescentára mais ; que uinavez morto, o
peior que lhe podia acontecer , era ser comido dos cães j qvs por

Oo ^

í^^ss::^««^?pr



[ 28?

eomeguinte^ depois de morto, era escusado fazerem ca?o delk, e
o podido lançar n'iiin monturo. Sobre o que insistira ( a j)esar
das fortes admoestações que lhe fizera um dos assistentes), dizendo:
que não fmvia Deus., e c/ue o que eslava dito, estava dito. Entre
outras pessoas

, testennunlias destes discursos, se achava D. Fran-
cisco Badiilo, então atumno do dilo seminário de Falência , e ora
residente nessa cidade, para seguir a sua carreira literária. Em exe-
cução pois das determinações do Santo Officio , cumpre que o dito
Francisco Badiilo seja interrogado sobre os discursos que o dito Jo-
sé Ortiz teve em sua presença. Confiando na vossa prudência, ca-
pacidade, amor e zelo para tudo o que respeita á nossa santa Re-
ligião, vos encarregámos que, logo que esta receberdes, façais com-
parecer perante vós o dito D. Francisco Badiilo, fazendo-lhe pres-
tar, primeiro que tudo, o juramento determinado pelo nosso San-
to Officio de dizer a verdade em tudo o que souber , e guardar se-
gredo em todas as perguntas que lhe forem feitas. Recebereis de-

pois a sua declaração era forma, e fareis que elle deponha com pre-
cisão, e refira exactamente as mesmas palavras que* ouvio ao dito
Ortiz.. Perguntar-lhe-heis que pessoas estavão presentes , e qntni o
reprehendeo e denunciou. Finalmente far-lhe-heis todas as pergun-
tas necessárias para que elle nada omitta do que pôde conduzir-vos
ao conhecimento da verdade neste negocio. Passados quatro dias
ratificareis adperpetuum esta declaração, chamando, para vos aju-
dar nesta diligencia, um sacerdote da vossa escolha, que deverá fazer

as funcçôes de notário
,

prestando ambos
,

pvimeirò que tudo , o
juramento in scripfis de fidelidade e segredo , e conformando-vos
com, as instrucçôes impressas do Santo Officio, que juntamos a es-

ta para vosso governo. Nós vos recommendamos toda a brevidade
que vos for possível , e de tudo nos dareis parte , informando-nos
do credito e confiança que merece o depoimento do dito Badiilo. Re-
mettereis esla carta, bem como as instrucçôes, em direitura ao San-
to Officio . e para este effeito vos damos a nossa ordem em forma-
Dado na Inquisição de Valhadolid , a 15 de Janeiro de 1807. y4ssi-

gnados. O licenciado D. José' Ignacio Antolegny. D. José' Cha-
ta LiNAREs. O doutor D. Francisco Xavier Sainz Escaleua^
D. José' Eleuterio Varona.

A D. Ramon Fernandes Alonso , cura de parochia , e preben-
dado da santa Inquisição de Burgos.

1^.^ Peça. Na cidade de Burgos, a 19 de Janeiro de 1807 , o-

acima mencionado Rainon Fernandes Alonsa acceitou a commissão-

supra, e jurou perante D. Frutos Santocildes, ecclesiastico preben-

dado desta Santa Jgrqja , e notário desta coinniissào , cumpri-la coin

zelo e fidelidade, em virtude do que ussiguo este, nesta cidade, ein
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o dia, mez e anno supra, yhsignado. D. Ramon Fernandes A-
LONSO.

( Escripto pelo próprio punho.
)

Na cidade de Burgos, a 19 de Janeiro de 1807, D. Frutos

Santocildes, prebendado desta Santa Igreja, jurou cumprir com
fidelidade e zelo o cargo de notário na commissão supra, do que
se lavrou auto, queassignou. ^ssiVíiaoío. O doutor D. Frutos Alon-
sp Santocildes.
' 13.* Peça. Na cidade de Burgos, a 19 de Janeiro de 1807,
pelas 8 horas da manhã, D. Ramon Fernandes Alonso, em vir-

tude da commissão do Santo Oíficio., de que foi encarregado
, e que

acceito^u , fez comparecer j:>erante si D. Francisco Badilío, profes-

sor de tiíeologia
,
que jurou em forma dizer a verdade.

- P. Se sabe ou presume porque motivo he chamado?
- R, Que pensa ser para declarar o que acontecera o anno passa-

do entre José Ortiz e Jerónimo Calsada.

P. Que acontecera entre estes dois indivíduos?

R. Que por acaso ouvio dizer a José Ortiz, na cozinhado se-

minário de Falência, a tempo que jantava ( ignora o dia.omez,
e porque motivo foi isto dito ) , que não havia Deus nem inferno ;

que apenas morria o homem, acabava tudo, e que assim não havia
differença entre a morte de um homem e a de um cão.

P. Se isto foi dito em disputa , com cólera , ou por graça ?

R. Que não havia então disputa, e que, segundo o exterior da
dito Ortiz, o dissera por graça.

P. Que pessoas estavão presentes ?

- R. D. Jerónimo Calsada, D. Vicente Aguado, e o depoen-
te.

P. Se alguém o reprehendeo?
- R. Que sim; porém que se não lembra se foi D. Jerónimo, ou
D. Vicente ; mas fosse qual delles fosse , o dito José Ortiz respon-
deo : que o que estava dito , estava dito.^

P. Se elle estava em seu juizo perfeito?

R. Que não observou nclle alienação d'espirito.

P. A idade e signaes do denunciado?
R. Que tem trinta ou quarenta annos, que lie de pequena es-

tatura
, refeito, e algum tanto vesgo.

P. Se tem mais alguma coisa que dizer ou accrescentar relati-

vam.ente ao sobredito l

R. Que não ; e que tudo o que acaba de dizer he conforme á
verdade, segundo o juramento que dera.

Sendo-lhe lido o presente interrogatório , disse ser conforme á
sua declaração. Que não tinha ©dio nem rancor ao dito Ortiz, e
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não havia deposto contra elle senão para descargo de sua consciên-
cia. Promelteo o costumado segredo, e assignou o seu nome. Assi»
gnado. Francisco Badillo.

Feito perante mim. O doutor D. Frutos Santocildes.
14.* Peça. O Inquisidor fiscal no processo verbal contra Jose'

Grtiz
, cozinheiro do Seminário de Falência, por motivo de discur-

sos irreligiosos, requer que se faça a revisão dos livros de registo
do tribunal desta cidade

, para saber se conte'm alguma coisa con-
tra o dito Ortiz , e que se encarregue aos outros procuradores fisca-

es o fazerem outro tanto.

15.* Feç\. Nada resulta dos registos desta cidade contra Ortiz

,

cozinheiro do Seminário de Falência, denunciado neste Santo Offi-

cio por discursos irreligiosos ; o que vos fazemos saber em resposta

á vossa carta. Apressar-nos-hemos para concorrer com todas as nos-
sas forças e com a melhor vontade para tudo o que vos for agra-
dável

, e rogamos a Deus vos conceda mil annos devida. Assignado,
jVIahamud.

Inquisição de Valhadolid , S6 de Janeiro de 1807.
16.* Peça. Inquisição da Corte, 5 de Maio de 1807. A mesma

formula. Assignados. O licenciado D. António Maria. O doutor
D. Caya Rubin de Galauza.

17.* Peça. Inquisição de Valença, 8 de Maio de 1807. A mes-
ma formula, ^ssignados. O licenciado D. Nícola'o Rodrigiíes. O
doutor Paulo Lieoo Rico Laso.

18.* Peça. Inquisição de Logronho, 11 de Maio de 1807. A
mesma formula. .Assignado. D. JoÃo Arcituzuncaz.
-19,* Peça. Inquisição de Cuenca , 8 de Maio de 1807. A mes-

ma formula. Assignados. O doutor D. Fernando Sihmcoja. L. 1.

Domingues. O doutor Martins Delavega.
^0.* Peça. Inquisição de Córdova, 3 de Maio de 1807. A mes-

ma formula. Assignado. O doutor D. JoÃo de Vargas.
^1.* Peça. Inquisição de Sant' lago , 9 de Maio de 1807. A

mesma formula. Jlssignado. O doutor D. Fernando Guisano.
Sâ.* Peça. Inquisição de Liniera, 18 de Maio de 1307. A mes-

ma formida. Assignados. D. Francisco Maria. O doulor D. Pk-
i>roní Contassa Martins.

S3.* . Peça. Inquisição de Çaragoça , 14'deMaio de 1807. A mes-

míí formula. O licenciado. D. Jose'Marian Vri.tAFANO.

S4.* PicçA. Inquisição de Murcia, M de Maio de 1807. A mes-

ma formula. Assignados. O doutor D. Iíamon dv. Nteernez. G
licoiíciado D. Ma.vof.l Sanches VEr.Asco.

^25.* Peça. Incjuisição de Sevilha, 3 do Junho de 1807. A me^-

ma íovm\^\ci. Assignadoá. D. Francisco Rodrigues. G doulor D.

RaM'JN VlCENlE DE CaUAíSA.
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§(>.* Peça. Inqtiisiçno do Barcelona, 9 de Junho de 1807. A
mesma formvila. j^ssipwdo.^. O licenciado D. Manoel de Nrrra.
O doutor D. João de Rodal Í^ancagua. O doutor D. José'

Lt.osen.

S7.* Peça. O Inquisidor fiscal , no processo contra JoseOrliz,

que foi cozinheiro do seminário de Paíencia, por haver proferido

discursos irreligiosos, requer qno se faca o extracto destes discur-

sos, e que uma vez feito, se exponha a censura que merecem. In-

quisição de Valhadolid, 11 de Julho de 1807. ^ssignado. O Wccxi-

ciado Mahamud. (1)
30.* Peça. Certo individuo de condição, qualidade e profissão

obscura ,
proferio as seguintes proposições.

Estando um dia a jantar, disse que não havia inferno, e que,

depois da ma morte , o peior que lhe podia acontecer , era ser comi"

do dos cães. E ainda que fosse admoestado por uma pessoa que pre-

sente estava, insistio , dizendo: que o que estava dito , estava dito j
e accrescentou afifirmativamente : que não havia Deus.

Ainda que este individuo fosse um pouco inclinado á embria-

guez, todavia pronunciou estas palavras com firmeza, clareza, e

em seu juizo perfeito.

SI.'' Peça. Em cumprimento da ordem do Santo Officio
,
qjie

nos dirigistes , nós abaixo assignados , depois de ter lido muitas

vezes, e maduramente retiectido sobre os discursos conteúdos no ex-

tracto supra , devemos dar e damos sobre elles a seguinte censura

theologica.

T.° Que não ha inferno. Esta asserção be escandalosa
,
geral e

formalmente herética. He escandalosa
,

por conduzir a toda a sor-

te de peccados
,
porque exclue em geral o temor de peccar ; e he for-

malmente herética, por ser contradictoria ao antigo Testamento,
segundo Isaias : Quis ex vobis hahiiahit cum ardoribus sempiternis

^

bem como ao novo, segundo este lugar: Jtc maledicti in isnem

cap. 3.

^.° Que depois de morto, o peior que lhe podia acontecer, era

ser presa dos cães. Este discurso poderia ser interpretado favoravel-

mente, porque muitos martyres houve, no tempo das perseguições
,

cujos corpos forão devorados pelos cães
,

pelas aves, e ate' mesmo
pelos porcos. Sapor, rei da Pérsia, perseguio os Christãos, e entre-

gou seus cadáveres á infâmia, sem prolongar suas dores além da
morte, como barbaramente cria, nem poder arrancar-lhes , em meio

aeternum^ etc. Ihunt hi in supplicium aefernum,. S. Marcos,

(l) A m,^ e Peças não se acharão nos auto^.
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dos tormentos, a firme esperança da resurreição gloriosa, bem que

os fizesse expirar com a certeza de serem privados de sepultura.

Mas eslas expressões, proferidas como uma consequência da primei-

ra asserção, que não ha inferno^ nào se podem realmente entender

senão no sentido do materialismo, e nào podem saliir senão da bo-

ca de um homem que se assemelha aos que diziào, segundo refere

o antigo Testamento, cap. 9: Edamus et bibamus ^ eras enim mO'

riemur. Este sentimento he formalmente herético, porque contra-

diz expressamente uma infinidade de lugares dos dois Testamentos,

e precisamente o que diz Salomão, cap. 1^ do livro da Sabedoria:

Jieveriatnr pulvis in terrani suam unde exiit , et spirilus redeat ad
Dôiim qiii dedit illurn; e destroe todo o systema da revelação. He
também escandaloso, porque induz a peccar com a mais desenfrea-

da licença, e degrada em fim a natureza racional, pondo-a a par

da dos brutos : Comparatus esf jumetitis , etc.

3.° Qae não havia Deus. Esta opinião he a mais monstruosa,

a mais escandalosa, e a mais herética que se pôde enunciar. En-
cerra todas as heresias ao mesmo tempo; porque , se não ha Deus,

não ha revelação alguma , são falsos os dois Teslamentos , todas

as tradicções divinas nào são mais que fabulas absurdas , a Religi-

ão dos antigos Hebreos , bem como a dos Christãos , não he mais

que um tecido de mentiras , não existe absolutamente Religião na-

tural, porque não existindo Deus, ninguém a institaio, e nenhuma
outra coisa ha senão um destino cego que governa o universo.

Que viotivo tivera o dito Orti% para proferir estas opiniões^

Não podemos crer que o fizesse por ignorância , erro obstinado,

ou falta de inslrucção ;
porque as proposições contrarias são taes

,

que abso^uSamente se nào podem ignorar, mormente a ultima , ao

menos neste reino d' ilespanha , onde são pregadas e ensinadas a

todos como verdades divinas e fundamentaes da nossa Religião.

Jamais nos podemos persuadir que elle as proferisse com firme convic-

ção interior; pois ainda que quizesse forçar a sua obstinada de-

pravação para as fazer adoptar á sua razão , esta comtudo não pô-

de obedecer sem ser convencida. Julgámos que elle proferira es-

tas proposições desejantlo que fossem verdadeiras; o que o torna in-

desculpável; e, segundo as leis, deve ser punido como se as cresse

firmemente, sobretudo tendo-as asseverado e repetido com firme-

za, a pesar das advertências que lhe forão então feita^. Tal he o

nosso parecer, que aâsignàmos em a nossa casa de S. Francisco de

Valhadolid, a 10 de Novembro de 1B07. Jlssignados. Celestino

Xiiíspiso. Frei Manoel Vel.vsco.

32.'' Peça. O Tiiquisidor íical, no processo contra Jo?e Orliz,

cozinheiro do seminário de Falência, accusaJu de proferir discursos
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hTeligiosos , ordena que se tirem exactas informações da retitloncia

do denunciado, perguntando em Falência se ello regressara ao di-
to seminário, ouse nesta casa ha aJguui indicio deíle. Inquisição
de Valhadolid, a 6 d' Agosto de 1803. ^^ssignado. O licenciado Ma-
HAMUD.

33.^ ^Peça. Carta dirigida a D. Manoel Roman , membro da
Inquisição de Falência, para se informar , com o maior cuidado e
a mais escrupulosa diícriçâo , no seminário desta cidade, da residên-
cia de José Ortiz

,
e ainda das menores particularidades sobre a

sua oonducta; e que apenas tiver feito as devidas indagações , re-
metia os seus resultados ao Santo Officio. Inquisição de Valhado-
lid

, 14 de Outubro de 1808. ^súgnado, O doutor D. Eleuterio
Varonas.

34.* e uhima Peça. Tllustre Senhor , havendo tirado as infor-
mações que me prescreve a vossa carta, ,aqui junta , sobre a actual
residência de José Orliz , cozinheiro que foi do seminário desta ci-
dade, cheguei a saber

,
que tendo passado deste coliegio para a

abbadia de Benevivere
, junto a Carrion , morrera nesta casa, ha

dois annos pouco mais ou menos , exercendo alli o officio de cozinhei-
ro

;
e que fora enterrado no dito lugar com o nome de José Ro-

drigues
,
nome que alli tomara , segundo o costume que tinha de

o mudar; e não ponho a menor duvida que este seja o mesmo in-
dividuo que fazia o objecto das informações de que me haveis encar-
regado. He quanto me apresso adizer-vos para vossa utilidade. Deus
vos conceda mil annos de vida. Falência 5 de Novembro, de 1808,
Assignado. D. Manoel Roman. (1)

INQUISIÇÃO DE VALHADOLID, «^

Anno de 1808.

A requerimento do Senhor Inquisidor fiscal ^ contra D. Pedro
hasca, capitão do regimenta de Aragâ.o

^ a ^8 de Setembro
do mesmo anno.

N." h
Aranda 8 d' Outubro de 1808.

Senhor, depois de partir o correio de quarta feira passada, fui
encarregado, na qualidade de vigário e presidente desta communi-

(1) Se a Inquisiçãv não fosse então abolida , este W^T-
ria sido desenterrado , e seus ossos queimados

Pp

'^m^r:
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dade , de um negocio que primeiramente tinha sido dirigido a sua
reverencia, o prior deste convento. Ha quatro meaes que os acon-
tecimentos relativos aos Francezes o obrigarão a ausentar-se, e nào
sei precisamente quando voltará: comludo presumo que isto terá

lugar por todo o seguinte mez. Pareceo-me pois conveniente reraet-

ter-vos a caria explicativa deste negocio, e nào esperar pela chega-

da do prior, porque me parece que o objecto de que se trata he
da vossa con)petencia. Deus seja comvosco, e vos conceda mil annos
de vida. Beijo as mãos de vossa graça, e sou vosso servidor o mais
affectuoso. Frei Jo3'£ Linan, presidente.

( Remettido á commissão a 9 do mesmo mez ).

€ARTA DE DENUNCIA.

Aranda 10 d" jlgosto de 1808.

Senhores Censores da Fe'.

Tenho a honra de informar-vos, para socego da minha con-
sciência, que em uma conversação familiar que houve em minha
casa, D. Pedro Gasca , capitão do regimento de Aragão, disse,

em tom de escarneo e zombaria, falia ndo-se das desgraças do nos-

so paiz , causadas pela invasão dos Francezes; ponhamos a nossa

esperança em Deusl Isto foi dito á minha vista, ern presença de
outro ecclesiastico desta diocese, de D. , camarada do dito

Gasca, e de outras pessoas mais. A isto -ajuntou proposiçòes por

extremo licenciosas e pouco christãs, dirigindo-se depois a

nestes termos: a Talvez que vossa. . .... me tenha por um Judeo,
» em consequência do que acabo de dizer; mas, se assin) me jul-

" ga , forma de mim uma opinião falsa
,

pois não pronunciei es-

jj tes paradoxos senão para ter o go^to de os ouvir refutar. 5? E\i

porem olhei esta linguai^em como um subterfúgio, pois já em ou-
tro lugar ()roferio elle os mesmos discursos com grande escândalo

dos ouvintes.

Crede, sábios inquisidores, que não he por ódio nem desejo de
vingança que eu o denuncio ao santo tribunal da fe , mas para tran-

quillidáde da minha alma, epara que possais reprimir a sua licença

pelo modo que julgardes conveniente, e prevenir o escândalo que el-

la póJe causar aos outros.

Gozai de largos annos de viJa , debaixo dos mais felizes auspi-
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cios. Tacs são os] votos daquelle que respeitosamente vos beija as

màos.
Dom (1)

N." 3.

Conhecendo o vosso zelo, prudência e amor pela causa da nos-
sa santa Religião, vos dirigimos a inclusa carta de dennnfcia, que
se recebeo neste Santo Officio, escrita e as«igiiada ( como vereis )
por Dom contra D. Pedro Gasca, capitão do regimento de
j|\ragâo, e vos encarregamos, apenas esta receberdes, que chame-
is, para vos ajudar, um sacerdote da vos-a escolha, que possa des-
empenhar as funcçôes de notário para a redacção dos autos , exigin-
do primeiro delle juramento de fidelidade e discrição, e fazen-
do-lho declarar nestes mesmos autos. Obrareis de modo que o dito
Dom reconheça a sua sobredita declaração, prestando pri-

ineiro que tudo juramento de dizer a verdade, e tudo segundo as
instrucçôes que vão juntas. Passados quatro dias ratificareis a sua de-
claração conforme o que já se acha determinado para a ratificação
dos testemunhos em matéria de fé , e que igualmente vos enviámos.
Cumpridas estas formalidades, interrogareis depois as cotestemunhas,
citadas em particular, e de modo que o depoimento de uma não se-

ja ouvido das outras, na conformidade das instrucçôes sobre o exa-
me das testemunhas. Fareis igualmente ratificar estas declarações

,

depois de l^er recebido de cada um dos depoentes o juramento de
dizer a verdade e guardar segredo. Depois no-las enviareis ,fazen-
do-nos um relatório exacto do gráo de credito e confiança que se
deve ter nos depoimentos das testemunhas; e se tendes conhecimen-
to da opinião do denunciado, em matéria e pontos de Religião

^
avisai-noã também disto, segundo a vossa alma e consciência. Fa-
zei-nos igualmente strber se existe ou existio, entre o delator e o
accusado, algum motivo de ódio ou re&entimento, remettendo tu-
do em direitura ao Santo Officio, para que possamos desempenhar
legalmente as funcçôes do nosso cargo. A&signados. José' Chata
LiNAREs. Francisco Xavier Sainz Escalera. F^rancisco Manoitl
Velasco. ^ , ^

Recebi a commissão supra, e em virtude delia , nomeei para
notário a D. Angelo Meneia, sacerdote desta cidade

,
que acceilou o

cargo, depois de haver prettado juramento de fidelidade e segredo.

Pp g

(\) JVb preambulo que se acha no principio destes processos de-
mos a ra%âo porque supprinmnos os nomes do 'delator c testemunhas.
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H para conílar, assijnâmos esle, ne^ta ca?a do convento de S.
Domingos, em Aranda do Doiro, a 13 de Oulubro de 1808. ^s-
signados. Frei José' LinaxN. Angelo ÍVJencia.

i

3 do mez de Outubro

N/ 5.

Interrogatório.

Na cidade de Aranda do Doiro, a
pela tarde, foei José Linan, , em virtude da commissâo do Santo
Officio, de que se acha munido, descobrio e fez comparecer pe-
rante si U4iia pessoa que jurou em forraadizer a verdade , e disse
chamar-sa Dom. ...... sacerdote desta dita cidade, de idade de
^7 ânuos..

P. Se sabe porque motivo fora chamado?
Que presume ser por uma carta que dirigira ao Santo Officio.R.

Fez-se-lhe saber que o Santo Officio linha recebido uma carta de
que elle parecia ser autor, a qual começava por estas palavras

:

JDamini fidei censores ( Veja-se a traducçâo daPeça N." 2.), e ter-
minava por estas: Vestras manus deosculans , escrita efi> uma pa-
gina, com data de 10,d' Agosto de 1808, e assignada por;
Depois de a ter visto e reconhecido, declarou ser a mesma que ti-

líha dirigido ao tribunal ,.e que todo o seu conteúdo era conforme
ú verdade.

i . Se nada tinha que mudar, accresceiílar ou diminuir nella?
B,

^

Que além do exposto ,. ouvira dizer a D que D. Pe-
dro Gasca proferia heresias; que D-. tinha igualmente ouvi-
do dizer ao mesmo Gasca que Deus estava dormindo sobre os suc-
cessos dos Francezes , e que finalmente, ainda que elle ti-

vesse ouvido muitas coisas,- não se recordava enlão delias com bas-
laníe fidelidade, parafazer uma declaração exacta.

P. Em que lugar se pronunciarão os discursos que denunciava,
em que tempo v quantas vezes, e que pesáoas se aehavão presentes?

li. Que forào proferidos cm casa de seus pais , na tarde de um
dos primeiros dias do mez de Maio deste anno, e em presença de

( cila os nomes de quatro pessoas , algumas das quaes lhe sào uni-
das pelos laços do sangue ).

F. Que motivo tivera D. Pedro Gasca para
cursos?

R. Que a conversação tinha cabido somente
presente dos negócios d'Hespanha com a França.

P. Se o dito D, Pedro Gasca enunciou as proposições que elle

denunciava, como opinião do outrem, ou como sua própria ; se

foi levado a isso por disputa ; se o disse com cólera ou por graçi ?

proferir taes dis-

sobre a situação
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R. Que o disse como coisa sua, de sangue frio, e com um ar

de escarneo.

P. Se alguém Ibe foi á mão, quem foi, e se persistio em 5.eus

discursos?

R. Que elle mesmo o advertira que fallasse com mais recato,

mas que elle perseverara obstinadamente no que tinha avançado.

P. Se,, quando o dito D. Pedro Gasca teve estes discursos, es-

lava em seu juizo perfeito, n'uai estado natural, se não estava to-

mado do vin^ho ou com a cabeça transtornada?

R. Que lhe pareceo estar cora perfeita saúde, e em seu juizo

perfeito,

P. A idâdè e signaes do. denitnoiado?

R. Que representava ter quarenta a n nos, era de estatura al-

ta,, e figura desembaraçada e airosa.

O resto como a 5.^ Peca. Jssignado. Dom. ......

N/ 6.

Segundo Interrogatório.

Na cidade de Aranda do Doiro, a S4 d'Outubro dé 1808, pe-

rante o procurador do Santo Ofíicio, frei José Linan^, compare-
cec Dom , sacerdote, morador nesta cidade, de idade de
^7 annos, sendo presentes D. Francisco Alonso , e D. Carlos Araou-
zo

,
personagens religiosas e de bons costumes , sacerdotes desta

mesma- cidade, e^ pessoas notáveis e de confiança, que receberão

em forma o depoimento e juramento do dito Dom
,
que

prometteo dizer a verdade.

P. Se se recorda de haver feito ha pouco um depoimento peran-
te algum juiz, contra certa pessoa, sobre matérias relativas a crença ?

R. Que sim, e perante frei José' Linan , contra D. Pedro Gas-
ca, que he o mesmo de quem fallára no seu depoimento

, bera co-
ra^o na sua carta.

Fez-se-lhe saber que o promotor do Santo Ofíicio o apresenta
como testemunha n'um processo que se vai formar no momento
contra o dito D. Pedro Gasca. Que deve prestar toda a attençâo
á leitura que se lhe vai fazer do seu depoimento, para que se tem
alguma coisa que mudar, accrescentâr' ou diminuir , o faça de mo-
do que diga em tudo a verdade, e ratifique e affirme o dito depoi-
mento, tendo em vista que dó que tinha dito e hia dizer, depen-
dia a sorte do dito D. Pedro Gasca. Leo-se-lhe depois todoocon-
íeúdo do seu interrogatório.

Disse que nada tinha que mudar, accreècentar ou diminuir,
porque o seu depoimento escrito continha a verdade. Que nova-
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mente affirmava e ratificava o que tinha dito; e, se fosse necesja-

rio , deporia iterativamente contra o dito Gasca, não por ódio,
mas por descargo de sua consciência. Prometleo em fortna guardar
se;,Medo, e assignou. ^Jssignados. Dom M José' Lin\n.
D. Francisco Alonso. D. Carlos Araouzo. Angelo Mencia,
notário.

N.° 7,

Na cidade de Aranda do Doiro, a S4 d'Oul\ibro de 1808 pe-

la tarde, frei José Linan , em virtude da commissão do Santo Of-
ficio, fez comparecer perante si uma pessoa, que jurou em forma di-

zer a verdade, e disse chamar-se F estudante e morador
nesta cidade , de idade de 18 annos.

P. Se sabe ou presume porque motivo ke chamado?
R. Que nem o sabe» nem suspeita.

P. Se sabe ou ouvio dizer que alguém tenha dito ou feito algu-

ma coisa que seja ou pareça ser contra a nossa santa Fe' Catholica
e lei evangélica que prega a santa Madre Igreja Catholica Roma-
na, ou contra o justo e livre exercício do Santo Officio?

R. Que não sabia nem tinha ouvido dizer coisa alguma do que
lhe perguatavão.

P, Se sabe ou tem ouvido dizer que alguém proferisse alguma
heresia ?

M. Que tal não tinha, chegado ao seu conhecimento.
Fez-se-lhe saber que no Santo OfBcio existia uma informação

do seguinte conteúdo : que no mez de Maio deste anno , certo in-

dividuo, em presença de certas pessoas, se permittio dizer que Deus
estava dormindo «.obre os successos dos Francezes ,'eacconipanhára

este discurso de outras muitaS heresias, de que elle presente tinha si-

do testemunha auricular, e que para gloria de Deus devia tratar de

se recordar delias, e dizer a verdade.

Di<se que para satisfazer á pergunta que se lhe fazia , se recor-

dava de ter ouvido dizer, ha tempo, a um oITicial coisas vergonho-

sas e indecentes a todo o homem de honra e a todo o Christão

;

mas que se não recordava que fosse em casa de Dom e

Dom em presença de outras pessoas, cujos nomes lhe erão

desconhecidos, bem como suas profissões.

F^erguntado sobre os signaes e idade do denunciado?
Disse que lhe parecera de 40 annos, alto e com o cabello

branco.

O resto como a 6.* Peça. Asiignado. F
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N.* 8.

Segundo interrogatório do mesmo, feito a S9 de Outubro de
1808, conforme ao N." 6 excepto a assiginatura do depoente.

Interrogatório de Dona. . , . . . de idade de S5 annos, solteira

,

filha de J. M. . . . . . e de J. , feito a %6 de Outubro, do
inesnoo modo que oN." 5, com esta differença : que na pergunta
que se lhe fez, se tinha ouvido dizer que Deus era indifferente aos
acontecimentos relativos aos Francezes, responde© que se lembra-
va de ter ouvido dizer a um official dos voluntários d' Aragão, cha-
mado Pedro Gasca , fallando dás conquistas dos Francezes ; que
SantTágo se não armaria mais para defender os Hespanhoes, e que
estes nâo COnsegui riâo mais viclorias. Que isto fora dito uma só vez em
casa de seus pais, haquatro ou cinco mezes^ em presença de sua mãi,
de Dom seu irmão, e de um camarada do denunciado, mas
de cujo nome se nâo recordava.

Perguntada pelo motivo que occasíonou este discurso^ se fora
proferido em disputa, coui cólera j ou somente por gra^a e' pas-
satempo?

Respondeo que^lle o fizera para sondar seuirmlo ^ Dom. . j\ , .

,

que olhava como escrupuloso; e que tendo-se dirigido a ella , de-
pois da conversação, lhe dissera que^ seu irmão lhe parecia liómem
sensato e bom Catholico.

Perguntada sobre a idade e signaes do denunciado?

'

Réspondeo que era de 40 ou 50 anitos , alto e paliidob

Q resto como a 5.* Peça. ^ssignada. Dona. .....

N/ 10.

Segundo interrogatório dá mesma, conforme aoN.° 6. , excepto
a assignatura do depoente.

N/ 11.

Interrogatório de Dona J. , de idade de 60 annos, ca*
com D. J. ...... . tabelliâo e morador em Aranda , feito a

£6 d'\^utubro de 1808, perante as autoridades nomeadas peio San-
to Oíficio. Disse de Pedro Gasca o mesmo que sua filha, aceres-
centando além disso que elle tinha ditoqueSanlMago já nâo mostra-
va o seu poder, e estaria pelo menos mil amios sem se inlrometiíer
nos negócios d'Hespanha.

^ssignada,- Dona. . , -
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N." 12.

Segundo interrogatório da mesma, feito a 28 d'Oulubro de
1808, V^eja-âe o N.° 6. yjssignada. Dona J

N.° 13.

Interrogatório de D. Malbeus Logarto , diácono , morador
em Villalba , de idade de 25 annos, feito em Aranda , na manhã
de 26 de Outubro de 1808, perante o procurador do Santo Offi-

cio, »Slc. &c.

Perguntado se tinha ouvido dizer que Deus estava dormindo,
e que Sant' lago já nào parecia amar os Hespanhoes comod'antes?

Respondeo que se recordava de ter ouvido estas expressões,
mas não se lembrava a quem, nem em que lugar forâo proferidas.

Assignado. D. Matheus Logarto.

N.° 14.

Segundo interrogatório de Logarto, feito perante D. Carlos
Araouzo, &c. &c. com as formalidades do estilo, e a assignatura

do depoente.

N.° 15.

Para desempenho do nosso cargo , na presente commissão, nós
abaixo assignados attestâmos que as testemunhas interrogadas são

pessoas de uma conducta irreprehensivel , e a cujos depoimentos se

deve dar credito, por serem reputadas e conhecidas por pessoas de
honra e sem nota. Segundo as instrucçôes dadas na sobredita com-
missão, declarámos que nada sabemos sobre a opinião dos denun-

ciados em matéria de Religião, porque os não conhecemos. Dire-

mos igualmente que Dom he homem probo, sensato e re-

ligioso. Também nos não consta que existisse entre o denunciante

e o denunciado motivo algum de ódio. E para que a dita declara-

ção seja em forma, a assignámos nesta casa do convento de S. Do-
mingos de Aranda do Doiro, a 29 de Outubro da 1808. ^4ssigna'

dos. Frei José' Linan. D. Angelo Mencia, notário. (1)

FIM.

(1) Parece que se não chegou a passar ordem de prisão contra

D. Pedro Gasca ^ e. que os acontecimentos d" HcspanJia pii~^eráo

fim a este processo.










